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Sok éves hagyomány most már, hogy a szervezet elkészíti 
az évkönyvét, ezzel az előző év fontosabb eseményeit, a 
főigazgatóság és a megyék tevékenységének egyfajta ösz-
szegzését adva meg. A kiadvány célja ezúttal is az, hogy 
az olvasó betekintést nyerjen a szervezet egészének a 
munkájába, és azok is átfogó képet szerezhessenek a ka-
tasztrófavédelem tevékenységéről, akik azt valamiért sok 
év múlva keresik és kutatják.

Habár ahogy 2015, úgy szerencsére 2016 sem a nagy ka-
tasztrófák éveként vonul be a krónikákba, ez az év sem 
telt el kihívások, emlékezetes események nélkül, és ter-
mészetesen új feladatokkal is meg kellett birkóznia a 
szervezetnek országos, területi és helyi szinten egyaránt. 
Ahogy minden évben, úgy most is igyekeztünk szemléle-
tesen, minél több vizuális elemmel segíteni a tájékozó-
dást, hiszen számunkra fontos, hogy az utánunk jövők is 
pontosan lássák, mi minden rejlik a szó mögött: kataszt-
rófavédelem, amely nevet viselő szervezet évről évre egy-
re összetettebb feladatrendszert lát el. 

A tűzvédelem, a polgári védelem, vagy éppen az ipar-
biztonság önmagában is hatalmas területet fed le, 2016 
közepe óta azonban egy egészen új feladat is társult ezek-
hez: most már az ország nagyobb részében a katasztró-
favédelem végzi a kéményseprést a lakosság körében. 
Nagy feladat ez, amelynek megoldásához egy merőben új 
struktúrát és eszközrendszert kellett igen rövid idő alatt 
felépíteni, emellett meg kellett tanulni azt is: kémény-
seprői révén innentől kezdve az eddiginél is szorosabb 

kapcsolatban van 
a szervezet az ál-
lampolgárokkal. 
Ez egyrészt ki-
hívás, másrészt 
komoly lehető-
ség, hiszen újabb 
módját teremti 
meg a napi szin-
tű párbeszédnek, 
és természetesen 
nem csak a ké-
ményseprés kér-
déskörében. Ez-
zel a lehetőséggel 
a katasztrófavé-
delem élni is fog, hiszen minden évben számtalan olyan 
téma van, amelynél meghatározó, hogy milyen gyorsan 
jutnak el üzenetei a lakossághoz – elég csak a rendkívüli 
időjárási helyzetekről, vagy az éppen aktuális szezonális 
veszélyforrásokról említést tenni. 

Természetesen ezekkel a már eddig megismert módon 
és eszközökön is találkoznak az emberek, de a katasztró-
favédelem folyamatosan keresi a kapcsolatfelvétel új le-
hetőségeit. Így tett a mögöttünk hagyott esztendőben is, 
például azzal, hogy még szorosabbra fonta kapcsolatát az 
önkéntesekkel: minden lehetséges támogatást megadott 
az önkéntes tűzoltóságoknak és mentőszervezeteknek, 
anyagi és szakmai szempontból egyaránt. Mindezen fel-
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adatok elvégzéséhez komoly gazdasági és humán feltéte-
lekre van szükség, ezek megteremtése egész évre munkát 
adott. 

Elmondhatjuk tehát, hogy noha 2016-ban sem kellett 
hosszan elhúzódó ár- vagy belvízzel küzdeni, mégis min-
den megyére jutott olyan esemény – villámárvíz, viharos 
idő okozta károk, vagy éppen nagyobb tüzek és balesetek 
–, amely megdolgoztatta a beavatkozókat éppúgy, mind 
a munkájukat irányítókat. 

És ha nem is olyan látványosan, de folyamatosan dolgoz-
tak a hatósági területeken dolgozók is. Sok más mellett a 
vízügyi hatósági feladatok, illetve a hatalmas forrásokat 
megmozgató vízügyi beruházások előkészítése, valamint 
a kritikusinfrastruktúra-védelem és az információbiz-
tonság határozta meg a tavalyi évben a munkatársak egy 
részének a mindennapjait. 

Mindemellett számtalan fejlesztés előkészítése, vagy 
megvalósítása is zajlott szerte az országban, ezek mind-
egyike a lakosság biztonságát és ezzel nyugalmát hivatott 
erősíteni. Továbbra is igaz, hogy egyre többen szeretné-

nek részeseivé is válni a szervezet munkájának. Sokan 
jelentkeznek a modulrendszerű tűzoltóképzésre éppúgy, 
mint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédel-
mi Intézete különböző szakjaira. 
Meggyőződésünk, hogy minderről tájékoztatnunk kell 
az állampolgárokat, hiszen munkánk meghatározó a 
közbiztonság, a magyar ember szempontjából, közvetve 
vagy közvetlenül tehát az ország mindennapi működésé-
ről szól. 

A katasztrófavédelem tevékenységét hosszú évek óta az 
a cél vezérli, hogy az állampolgárok biztosak lehessenek 
abban, hogy az év minden napján, az ország bármelyik 
pontján számíthatnak rá, hiszen egy erős, az alaprendel-
tetéséhez kialakított, fejlődő eszközparkkal, informatikai 
támogatással és szakértelemmel rendelkező szervezet te-
szi a dolgát.

 
 Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy
 főigazgató
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JANUÁR

1. Az újév első napján országszerte újabb öt önkéntes 
tűzoltó egyesület kezdte meg működését önállóan beavat-
kozóként: a Hajdú-Bihar megyei Kabán, a Fejér megyei 
Lajoskomáromban, a Bács-Kiskun megyei Orgoványban, 
valamint a Zala megyei Miháld és Zalaszentiván telepü-
léseken.

12. Budapesten jártak a londoni „EUR 15” kutató-mentő 
gyakorlat szervezői és meghívott vendégei. A szakemberek 
a pilisvörösvári önkéntes tűzoltóságra is ellátogattak.

14. Huszonhárom katasztrófavédelmi és egy, a Magyar 
Honvédség által delegált, a veszélyes áruk közúti szállítá-
sát ellenőrző hatósági szakember vizsgázott le. Mindany-
nyian 2015. november 30-án kezdték meg a képzést.

20. Megtartották a katasztrófavédelmi főigazgatóság 
évértékelő, feladatszabó értekezletét, amelyen a Belügy-
minisztérium parlamenti államtitkára is részt vett. Kont-
rát Károly a katasztrófavédelem 2015-ös évét jónak, ered-
ményesnek nevezte.

21-23. Megrendezték Budapesten a 16. Educatio Nem-
zetközi Oktatási Szakkiállítást. A háromnapos eseményen 
mintegy százötven kiállító vett részt, bemutatkozott a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Inté-
zete is.

21. – február 9. Terepen tréningeztek a katasztrófavé-
delmi mobil laborok járművezetői. A tököli repülőtéren 
megtartott egynapos felkészítésen összesen százhúszan 
vettek részt.
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27-28. Brüsszelben megtartották az EUWA program 
nyitóértekezletét. Az Európai Unió által finanszírozott 
projekt az országos polgári védelmi főfelügyelőség szak-
mai felügyeletével és irányításával, tizennyolc hónapon 
keresztül zajlik.

FEBRUÁR

1. E naptól az országban harmincadikként, már hivatásos 
tűzoltók jelenléte nélkül, önállóan is beavatkozhatnak az 
Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai.

1. Játékot indított hivatalos  
Facebook-oldalán a katasztrófa-
védelem. A szén-monoxidot, 
valamint annak veszélyeit kö-
zéppontba állító programban 
két héten át naponta változó 
feladatok várták a vállalko-
zó kedvű érdeklődőket, a 
legjobban teljesítők pedig 
szén-monoxid-érzékelő ké-
szülékeket nyertek. A kétszáz 
készüléket a Honeywell Sza-
bályozástechnikai Kft. adomá-
nyozta az Országos Tűzmegelőzési 
Bizottságnak.

3. Az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolában megtar-
tották a Tűzoltó II. tanfolyam megnyitóját. Ez volt a nyol-
cadik alkalom, hogy ilyen, új típusú tűzoltó szakképzés 
indult. A hónap elején az ország négy rendészeti szakkö-
zépiskolájában, vagyis Körmenden, Miskolcon, Szegeden 
és Adyligeten összesen kilencvenegy leendő tűzoltó kezdte 
meg tanulmányait.

4. Folytatta felkészülését Magyarország hivatásos men-
tőszervezete, a HUNOR a márciusi, metróbalesetet szi-
muláló londoni gyakorlatra. A csapat kiválasztott tagjai a 
részletes elméleti felkészítés után a gyakorlatban is isme-
reteket szereztek a metrókocsik megemeléséről.

5. Az előző esztendőben elvégzett feladatokat és a 
2016-os teendőket vette számba első éves ülésén a 

Tűzvédelmi Tanácsadó Testület. 

9-10. Bekövetkezett esetek feldolgozásá-
val mélyítették el tudásukat a tűzvizsgálók. 
Balatonföldváron, a Hotel Jogarban zajlott 
a tűzvizsgálatot végzők kétnapos tovább-
képzése, amelyen a megyei igazgatóságok 
tűzoltósági főfelügyelői mellett a hatósági 
osztályok képviselői, valamint a katasztrófa-

védelmi műveleti szolgálatban tevékenykedő 
kollégák is részt vettek.

11. Hatvanhét újonc tett tiszthelyettesi esküt a 
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ kibocsátó ün-

nepségén.
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15. Megkezdődött a Svájci-Magyar Együttműködési 
Program keretében beszerzett mobilgátrendszerek hasz-
nálatára történő felkészítés. A megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóságok polgári védelmi és műszaki szakemberei is-
merkedtek a rendszerrel.

16. A kritikusinfrastruktúra-védelmi tárgyú RECIPE 
2015 projekthez kapcsolódó szakmai tanulmányút kereté-
ben nyolcfős, horvát és szerb szakértőkből álló delegáció 
tett látogatást a katasztrófavédelmi főigazgatóságon.

16-17. A BM OKF Humánszolgálata a Humánszolgálat 
Tanácsadó Testület tagjainak bevonásával konferenciát 
tartott Balatonföldváron.

17. Tizenhetedik ülését tartotta a Magyar-Szlovák Ka-
tasztrófavédelmi Állandó Vegyes Bizottság Győrben.

18. A katasztrófavédelmi főigazgatóság és a Vízgazdál-
kodási Társulatok Országos Szövetsége határozatlan ide-
jű keretmegállapodásban rögzítette az együttműködés 
feltételeit.

22-25. A veszélyes áruk vasúti szállítását ellenőrző szak-
emberek négynapos képzése zajlott Pécelen. A kurzus 
végén huszonnégy katasztrófavédelmi és egy honvédségi 
hatósági szakember tett vizsgát.

23. A BM OKF és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
közös szervezésében az egészségügyi ágazat szereplői ré-
szére kritikusinfrastruktúra-védelmi szakmai napot tar-
tottak a főigazgatóságon.

23. A minisztériumok és az országos hatáskörű szervek 
védelmi igazgatási vezetői, valamint a megyei, fővárosi 
védelmi bizottságok titkárai és titkárhelyettesei részvéte-
lével a vizek kártételei elleni közös felkészülésről tartottak 
szakmai értekezletet a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóságon.

23. A HUNOR részvételével gyakorlatot tartottak a 4-es 
metró Rákóczi téri és II. János Pál pápa téri állomása kö-
zötti alagútban. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság által szervezett tréning célja az volt, hogy felkészítse a 
HUNOR mentőszervezetet a fővárosi metróvonalon törté-
nő beavatkozásokra, az esetleges problémák feltárására és 
kiküszöbölésére, illetve a Budapesti Közlekedési Központ-
tal való együttműködésre.
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23. Országos tekeversenyt rendeztek Nyíregyházán. A 
csapatok versenyét Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyerte, 
az egyéni elsőségért járó kupa Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyébe került.

23-24. Az országos tűzoltósági főfelügyelőség tovább-
képzést tartott a tűzvédelmi szakértők részére Balaton-
földváron, amelyen az Országos Tűzvédelmi Szabály-
zathoz kapcsolódó tűzvédelmi műszaki irányelvekkel, 
valamint a tűzvédelmi jogszabályok, műszaki előírások 
változásaival foglalkoztak.

26. Fekvenyomó Bajnoksággal kezdődött a BM OKF 
2016-os országos pontszerző bajnoksága. A fővárosban 
tartott belügyi versenyen több mint kétszázan vettek 
részt. A főigazgatóság csapatversenyében a Borsod-Aba-
új-Zemplén megyeiek bizonyultak a legjobbnak.

MÁRCIUS

1. Londonba indult nagyszabású gyakorlatra a HUNOR 
hivatásos mentőszervezet hetvenhat fős kontingense. A 
március 3-ig tartó, metróbalesetet szimuláló gyakorlaton 
nehéz kategóriájú létszámmal és felszereléssel vett részt a 
magyar csapat, amelynek feladata romok alá szorult sérül-
tek mentése, a törmelékek eltávolítása és elsősegélynyúj-
tás volt. Az európai partnerek elégedettek voltak a magyar 
tűzoltók által végzett munkával és az általuk tanúsított 
hozzáállással.

1. Koszorúzással egybekötött ünnepi állománygyűlésen 
emlékeztek meg a Nemzetközi Polgári Védelmi Napról 
és a polgári védelem hazai eredményeiről a katasztrófa-
védelem, valamint a polgári védelem országos vezetői. Az 
ünnep alkalmából a BM Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság főigazgatója elismeréseket adott át.

2. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság or-
szágos tűzoltósági főfelügyelősége és a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének Tűzvédel-
mi és Mentésirányítási Tanszéke szervezésében szakmai 
napot tartottak Szentendrén.

2-4. Békéscsaba adott otthont a XII. Országos Középis-
kolai Rendészeti Tanulmányi Verseny egyéni döntőjének. 
A legjobb eredményt Hajdú-Bihar megye versenyzője érte 
el, őt két Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diák követte a 
dobogón.
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3. Mintegy hatszáz tűzoltásvezető és műveletirányító vett 
részt azon a továbbképzésen, amelyet a Robert Bosch Kft.-
nél tartottak. A tűzoltók egy speciális szoftver megismeré-
sével sajátították el a gépjárművek kisfeszültségű és hibrid 
akkumulátorainak áramtala-
nítási jellemzőit, valamint 
az aktív és passzív bizton-
sági rendszerek kezeléséhez 
szükséges tudnivalókat.

4. A tizenöt évvel ezelőtti, 
2001-es tiszai árvízi védeke-
zésre és újjáépítésre tudo-
mányos konferenciával em-
lékeztek Nyíregyházán. 

s
5. Megrendezték Szolnokon 
a VIII. Katasztrófavédelmi 
Ergométeres Országos Baj-
nokságot.

7-8. A Fővárosi Vízművek Zrt. adott otthont az Európai 
Unió által finanszírozott EUrban Water Aid (EUWA) pro-
jekthez kapcsolódó kétnapos nemzetközi tanácskozásnak 
és workshopnak. A projektben a magyar csapat mellett 
szerb, szlovák és horvát szakértők vettek részt.

9-14. „EUROMODEX” elnevezéssel nemzetközi kataszt-
rófavédelmi gyakorlatot tartottak a bulgáriai Montaná-
ban, ahol hazánkat a Fővárosi Vízművek Zrt. tizenegy, va-
lamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
két tagja képviselte. A gyakorlat célja a Fővárosi Vízművek 

közelmúltban, az Európai Unió Polgári Védelmi Mecha-
nizmusának – a katasztrófavédelmi főigazgatóságon ke-
resztül – felajánlott víztisztító moduljának gyakoroltatása 
volt.

11. Az országos katasztrófa-
védelmi főigazgató általános 
helyettese útnak indította 
Görögországba azt a magyar 
szállítmányt, amely ötödik-
ként kelt útra a menekültvál-
sággal összefüggésben kül-
dött segélyek között.

11. Kontrát Károly minisz-
terhelyettes, parlamenti ál-
lamtitkár köztársasági elnöki 
kitüntetéseket és miniszte-
ri elismeréseket adott át az 
1848-49-es forradalom és 

szabadságharc 168. évfordulója alkalmából rendezett mi-
nisztériumi ünnepségen, a hivatásos katasztrófavédelem-
től többen vettek át elismerést.  Ugyanezen a napon tar-
tott megemlékezést az ünnep alkalmából a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is, ahol elismeréseket 
is átadtak.

16. Vezetőváltás történt a Komárom-Esztergom Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. Czomba Péter 
tűzoltó ezredest Németi László tűzoltó ezredes váltotta 
a szervezet élén. 
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16. Magyarország nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítá-
si gyakorlaton vett részt Ausztriával, Horvátországgal és 
Olaszországgal közösen, a szlovén-horvát közös üzemelte-
tésben működő, az országhatártól mintegy száz kilométer-
re lévő Krsko atomerőmű szimulált balesetének kezelésé-
hez kapcsolódva.

17. Országos értekezletet tartottak a főigazgatóságon a 
már működő és az önálló beavatkozást a jövőben tervező 
önkéntes tűzoltó egyesületek elnökei, a megyei tűzoltósá-
gi főfelügyelők, illetve az egyesületeket segítő mentorok 
részvételével.

17. A hagyományoknak megfelelően ismét Kecskeméten 
tartották meg a szakmai szervezetek széles körű össze-
fogásával megrendezett Országos Kéménykonferenciát, 
amelyen a katasztrófavédelem vezetői és szakemberei is 
előadásokat tartottak a kéménytüzek és a visszaáramló 
égéstermékek veszélyeiről.

21. Nemzeti ünnepünk, március 15., az 1848-49-es For-
radalom és Szabadságharc 168. évfordulója alkalmából 
dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke – a bel-
ügyminiszter előterjesztésére – kinevezte tűzoltó dandár-
tábornokká Tóth Tibor tűzoltó ezredest, a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját. Az erről szóló 
dokumentumot a tábornok az államfőtől vette át a Sán-
dor-palotában.

22. Elrajtolt a BM Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság 2016-os úszóbajnoksága a szentesi uszo-
dában. A katasztrófavédelem versenyzői huszonkét 

számban mérték össze erejüket a közelmúltban átadott 
versenymedencében.

22-24. Magyarország öt megyéjében vonták átfogó 
kontroll alá a vasúti járműveket: összesen másfélezer jár-
mű esetében vizsgálták meg, hogy a fuvarozók mindenben 
betartják-e az előírásokat.

29. – április 4. Négynapos, a veszélyes áruk légi szállí-
tásának ellenőrzésével kapcsolatos képzés zajlott a Ka-
tasztrófavédelmi Oktatási Központ péceli objektumában. 
A kurzust egy komplex vizsga zárta, amelyet huszonöten 
teljesítettek sikeresen.

30. Parancsnoki órát tartottak a katasztrófavédelmi hall-
gatóknak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megtartott 
eseményen a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság főigazgatója a katasztrófavédelmet érintő változá-
sokról és a fiatal tisztjelöltekkel szemben támasztott szer-
vezeti, társadalmi elvárásokról beszélt a hallgatóságnak.

30. Megalakulásának ötödik évfordulóját ünnepelte a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Az Egyetem Napját elis-
merések és doktori fokozatok átadásával, valamint fotóki-
állítás megnyitásával ünnepelték.

31. Szakmai konferencia keretében indították el a hazai 
tavi viharjelző rendszer 2016-os szezonját. A rendszer a 
Balatonon, a Velencei-, a Tisza- és a Fertő tavon április el-
sejétől október harmincegyedikéig figyelmeztette az arra 
járókat a közelgő veszélyre.
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ÁPRILIS

6. Megtartotta közgyűlését a Magyar Rendvédelmi Kar. 
A rendezvényt megelőző ünnepségen átadták a 2013-ban 
alapított Rendvédelemért Emlékérmeket, az elismerésben 
a katasztrófavédelmi tagozat jelölése alapján tizennégy 
kolléga részesült.

6-10. Harmincötödik alkalommal rendezték meg a  
Hungexpo területén a Construma Nemzetközi Építőipari 
Szakkiállítást, amelyen többek között a katasztrófavéde-
lem is képviseltette magát.

5-8. A katasztrófavédelem és a Terrorelhárítási Köz-
pont szakemberei közös alapképzést tartottak a kataszt-
rófavédelmi sugárfelderítő egységeket alkalmazó megyei 
állomány, illetve a Készenléti Rendőrség munkatársai 
részére.

13. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
Tudományos Tanácsa és a Magyar Tűzvédelmi Szövetség 
közös konferenciát szervezett, ahol a gyártók számos in-
novatív technológiát megismertettek a szakemberekkel.

14. Tíz HEROS-RÁBA AQUADUX-X típusú gépjár-
műfecskendőt, valamint öt, kétféle mentési magasságú  
IVECO-Magirus magasból mentő gépjárművet adott át 
Kontrát Károly államtitkár, a belügyminiszter helyettese.
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15. Negyedik alkalommal rendezték meg a tűzvizsgálók 
egyhetes, kriminalisztikai ismereteket nyújtó továbbkép-
zését a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában. 

17. A tizenkettedik Országos Középiskolai Rendészeti 
Tanulmányi Verseny döntőjét tartották meg az adyligeti 
szakközépiskolában. A megmérettetést a Pécsi Szakképzé-
si Centrum II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakisko-
la és Kollégium csapata nyerte.

18-19. Vihar 2016 elnevezéssel kétnapos közös köz-
szolgálati gyakorlatot tartottak a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetemen. A sorban negyedik gyakorlat alapját a 2014 
december eleji ónos eső és jégvihar okozta helyzet adta. 
A tréning egyben a Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói-
ból szerveződött önkéntes mentőcsapat nemzeti minősítő 
gyakorlata is volt.

19-21. „DISASTER 2016 ADR I.” elnevezéssel közúti 
ellenőrzés-sorozatot. Hat határ menti megyében, orszá-
gosan összesen harmincöt helyszínen tartottak ellenőrzé-
seket, napi huszonnégy órában. A három nap alatt az ille-
tékesek csaknem háromezer járművet vizsgáltak át.

20. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
pályázatot hirdetett az önkéntes mentőszervezetek tevé-
kenységéhez kapcsolódó működési költségek finanszí-
rozására, műszaki-technikai, védőruházattal való ellátá-
sukra, valamint a mentőszervezet tagjai oktatásának és 
vizsgáztatásának támogatására. A pályázatban rendelke-
zésre álló keretösszeg 83,5 millió forint volt.

20. Szakmai értekezleten beszélték meg a HUSZÁR ön-
kéntes mentőszervezet vezetői a csapat közelgő nemzetkö-
zi újraminősítése körüli teendőket. 

21. Kihelyezett formában, a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem építészmérnöki karának épület- 
energetikai és épületgépészeti tanszékén tartotta meg so-
ros ülését a Tűzvédelmi Tanácsadó Testület. 

22. Miniszteri elismeréseket adtak át a Rendőrség Napja 
és a Tűzoltóság Napja alkalmából a Belügyminisztérium-
ban. Az elismeréseket Kontrát Károly miniszterhelyettes, 
a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára adta át. 
Ugyanezen a napon a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság tűzoltónapi ünnepélyes állománygyűlést 
tartott. 
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23. Füstsátor és bűvész, mentési bemutató és a Flórián 
Band – mindezeken túl számos tanulságos és szórakoztató 
program várta mindazokat, akik kilátogattak Budapesten 
a Városligetbe, ahol immár hatodik alkalommal ünnepel-
ték közösen védőszentjüket a tűzoltók és a rendőrök.

25. Hét év után új együttműködési megállapodást kötött 
az Országos Rendőr-főkapitányság és a BM Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság. A 2009-es dokumentu-
mot váltó új egyezmény hatálya a rendőrség és a kataszt-
rófavédelem szervezetének valamennyi szintjére kiterjed.

26. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság csaknem 
ötezer középiskolás diák közreműködésével hívta fel a fi-
gyelmet a tömegrendezvények biztonságos lebonyolításá-
nak jelentőségére. A nagyszabású rendezvényt a Groupa-
ma Arénában tartották.

27. Árvízi védekezési gyakorlatot tartottak, amelynek for-
gatókönyve szerint minden eddigi vízszintet meghaladó 
történelmi árhullám vonult le a Rábán és Körösökön. A 
hirtelen jött árvíz kiváltó oka az a mediterrán ciklon volt, 
amely az ország két részét is elérte.

27. Az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület és a 
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság által közösen megszervezett országos terepfutó 
bajnokságnak ezúttal a komáromi Monostori Erőd adott 
otthont. Bajnokot egyéniben és csapatversenyben is hir-
dettek, utóbbi kategóriában Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye hódította el az elsőséget.

27. Grúz delegáció látogatott a BM Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóságra. A vendégek megismerkedtek a 
hazai katasztrófavédelmi szervezet felépítésével, feladata-
ival és különleges járműveivel is.

28. „Kihívás 2016” elnevezéssel komplex katasztrófavé-
delmi együttműködési gyakorlat zajlott a Dél-Dunántú-
lon. A gyakorlat résztvevői egy földrengés szerteágazó kö-
vetkezményeinek mielőbbi felszámolását gyakorolták.

MÁJUS

1. E naptól önállóan, hivatásos tűzoltók jelenléte nélkül 
avatkozhat be Fertőszentmiklós, Törökkopány és Tótvá-
zsony önkéntes tűzoltó egyesülete.

2. Megkezdték szakmai gyakorlatukat a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete kataszt-
rófavédelem alapszakjának ösztöndíjas és kettős jogállású 
nappali tagozatos hallgatói. A katasztrófavédelem megis-
merését célzó tréning május 20-ig tartott a Fővárosi Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóságon és az érintett megyei igaz-
gatóságokon.

2. Kétszerállásos tűzoltószertárt adtak át a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei Kőteleken. A szertár alapkövét 2015 
júliusában rakták le, az épületet állami és önkormányzati 
forrásból építették fel.
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4. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke – a 
belügyminiszter előterjesztésére – kimagasló szolgálati 
tevékenysége elismeréséül a tűzoltóság napja alkalmából, 
május 4-i hatállyal kinevezte tűzoltó dandártábornokká 
Szatmári Imre tűzoltó ezredest, a Csongrád Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját.

4-5. Megtartotta éves ülését a horvátországi Kapron-
cán a Magyar-Horvát Katasztrófavédelmi Állandó Vegyes  
Bizottság. 

9. Kecskeméten kezdetét vette az a regionális képzési so-
rozat, amelynek keretében a SEVESO III. Irányelv beve-
zetéséhez kötődő új hatósági feladatokra készítették fel a 
szakembereket. 

11. Alapszintű vezetéstechnikai tréningen vettek részt a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Inté-
zetének végzős hallgatói Tökölön.

13. Együttműködési megállapodást kötött egymással 
a BM OKF és a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli 
Rendszerirányító Zrt.. A dokumentum célja elsősorban 
az, hogy elősegítse a villamosenergia-rendszer zavartalan 
és biztonságos működését, illetve támogassa a rendkívüli 
helyzetekre való felkészülést.

21-22. Második alkalommal tartották meg Zánkán  a ka-
tasztrófavédelem sport- és családi napjait.

24-26. Megtartották az elmúlt esztendő első DISASTER 
2016 ADN akcióját. A három nap alatt összesen százhu-

szonöt vízi járművet és négy telephelyet ellenőriztek a 
szakemberek.
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28-29. A Nemzetközi Gyermeknap alkalmából meg-
nyitotta a tűzoltószertárak kapuit a katasztrófavédelem. 
Az akció során az ország kétszáznyolcvanhárom pontján 
várták a tűzoltók a gyermekeket és minden érdeklődőt. A 
hivatásos tűzoltó-parancsnokságok mellett önkormányza-
ti tűzoltóságok és önkéntes tűzoltó egyesületek is fogadták 
az érdeklődő közönséget.

JÚNIUS

1. A hónap elejétől önálló beavatkozásra jogosultak a kur-
di önkéntes tűzoltók.

3. 2016-ban Érces Gergő tűzoltó százados vehette át a 
2000-ben életre hívott Dr. Balogh Imre Emlékpályázat 
díját. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósá-
gi osztályának kiemelt főelőadója Tűzvédelmi háló című 
dolgozatában azzal foglalkozott, hogy a digitális állam inf-
rastruktúrájának és az internet nyújtotta virtuális rend-
szernek köszönhetően miként alakítható ki egy komplex 
tűzvédelmi háló.

8. Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál tartotta meg 
soros összevont ülését a Polgári Védelmi Tanácsadó Tes-
tület. A találkozón elsősorban a klímaváltozásról és a kö-
zös feladatokról esett szó.

9. A nemi esélyegyenlőségről tartottak workshopot a ba-
latonföldvári Jogar Továbbképző Központban. A Norvég 

Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt része-
ként szervezett program résztvevői többi között arra kerestek 
választ, hogy melyek azok a kihívások, amelyek speciálisan 
a nők karrierjében jelennek meg a mindennapok során.

10. Átvehették díjaikat a BM Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóság és az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 
„Tűzről pattant” című alkotói pályázatának nyertesei. A 
gyermekek részére meghirdetett pályázatra összesen ki-
lencezer-nyolcvanhat szabadkézi és számítógépes grafika, 
montázs, mém és videó érkezett. 

13. Megkezdődött a központi finanszírozású országos 
szúnyoggyérítési program azokon a területeken, amelye-
ken a legtöbb vérszívó rovar volt található. A gyérítést 
végző szakemberek mellett az elvégzett munkát ellenőrző 
szakértők is megkezdték munkájukat.
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14-15. Salgótarjánban rendezték meg a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos pontszerző 
bajnokságának tavalyi utolsó viadalát, a kispályás labda-
rúgó tornát. A verseny a Nógrád megyei csapat győzelmét 
hozta.

15. Aláírták munkaszerződésüket a katasztrófavédelem 
állományába elsőként felvett kéményseprők. Ezen a na-
pon összesen ötvenkét, korábban is a kéményseprőipar-
ban dolgozó kéményseprőmester és ügyfélszolgálati mun-
katárs került a katasztrófavédelem állományába.

16. Megszületett a döntés az önkéntes tűzoltó egyesüle-
tek pályázatainak támogatásáról. A pályázati feltételeket 
sikeresen teljesítő négyszázkilencvenkét egyesület  mű-
ködési költségre csaknem ötvenmillió, szertárépítésre és 
-felújításra több mint harmincegy millió forint támoga-
tást kapott. Tizennégy egyesület nyert tűzoltógépjármű 
és -technika-javítást, illetve felülvizsgálatot. A pályázók 
kétszáznegyvennyolc millió forint értékű védő- és tűzoltó-
technikai eszközöket is elnyertek a pályázaton.

20-22. Szombathelyen megrendezték a katasztrófavé-
delmi ADR-ellenőrök első országos szakmai vetélkedőjét. 
A veszélyes áruk közúti szállításának kontrollját végző 
kollégák között a Bács-Kiskun megyei páros lett az első, 
megelőzve a Somogy megyei és a fővárosi versenyzőket.

24. Első ízben osztottak diplomát a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének kataszt-
rófavédelem alapszakán végzettek számára. A levelező 

hallgatókkal együtt összesen százöt alap- és mesterszakos 
hallgató vette át oklevelét az egyetem rektorától.

25. Megrendezték a Belügyminisztérium Országos Tri-
atlon Bajnokságát.  A rendezvényre tizennyolc szervezet 
negyvenhat sportolója nevezett. A kitartást és erőnlétet is 
igénylő megmérettetésen hétszázötven méter úszás, húsz 
kilométer kerékpározás és öt kilométer futás várt a rész-
tevőkre.

26. Tisztavatási ünnepséget tartott a Budai Várban a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara és 
Katasztrófavédelmi Intézete. A Kapisztrán téren megren-
dezett ünnepi programon a nappali tagozaton végzett két-
száztizenkilenc hallgató Magyarország miniszterelnöke, a 
tábornoki kar, valamint a Szent Korona másolata, illetve 
a történelmi zászlók jelenlétében tette le tiszti esküjét.
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JÚLIUS

1. A jászalsószentgyörgyi és az őriszentpéteri önkéntes 
tűzoltók ettől a naptól kezdve önállóan is beavatkozhatnak 
egyes káreseteknél.

1. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Ma-
gyarország több mint ezernyolcszáz településén vette át a 
kéményseprőipari szolgáltatást, éjfélkor pedig a kataszt-
rófavédelem kéményseprőipari tevékenységét bemutató 
honlap is elindult.

1. Megtartották a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 
tanévzáró ünnepségét.

3-11. A katasztrófavédelmi főigazgatóság veszélyhely-
zet-kezelési főosztályának vezetője részt vett annak az uni-
ós szakértői csoportnak a nyolcnapos munkájában, amely 
a kárpátaljai aknaszlatinai sóbánya környezeti hatásait 
vizsgálta.

5. Megrendezték Bugacon az V. Országos Erdőtűzvédelmi 
Konferenciát, amely a megelőzés fontosságára, a szakmai 
tudás erősítésére és a tapasztalatok átadására helyezte a 
hangsúlyt.

6. A katasztrófavédelmi főigazgatóság vezetője jóváhagy-
ta a bíráló bizottságnak az önkéntes mentőszervezetek 
2016. évi támogatására vonatkozó javaslatát, amelynek 
értelmében 2016-ban százhuszonkét szervezet mintegy 
83,5 millió forint összegben kapott támogatást.
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12. A Katasztrófavédelmi Érdekegyeztető Tanács rendkí-
vüli ülést tartott, amelyen a főigazgatóság és a reprezenta-
tív szakszervezetek vezetői aláírták a megújított, közösen 
kidolgozott együttműködési megállapodást.

12-14. Az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét 
július 1-jén átvevő Szlovákia elnökségi munkaműhelyt 
szervezett Pozsonyban, amelyen a BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság is képviseltette magát.

13. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság jármű-
parkja vadonatúj, jégről történő és vízi mentéshez is hasz-
nálható csónakkal gazdagodott.

14. Az ENSZ Fejlesztési Programja és a Közép-európai 
Egyetem közös delegációja a katasztrófavédelmi főigaz-
gatóságra látogatott, valamint az új rendszerű moduláris 

szakképzés indulása óta ekkor már második alkalommal 
került sor a rendészeti szervező szakképzés különböző 
szakmairányain végzett hallgatók kibocsátó ünnepségére.

15. Megjelent a „Felülvizsgálat és karbantartás”, valamint 
az „Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői” című tűz-
védelmi műszaki irányelv.

18. A katasztrófavédelem háromszáz kéményseprője 
indult útnak országszerte, hogy megkezdje a sormunkát 
azokban az ingatlanokban, ahová július 1-jén juttatták el 
az első értesítőket.

27. Kihirdették a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ka-
tasztrófavédelmi Intézetének 2016-os felvételi ponthatá-
rait. Az intézet szakirányaira összesen ezernyolcvankilenc 
diák jelentkezett, a túljelentkezés nem egy esetben tizen-
öt-hússzoros volt.

29. Átadták Bátonyterenyén Magyarország negyvenket-
tedik katasztrófavédelmi őrsét.

AUGUSZTUS

1. A hónap elejétől – Bács-Kiskun megyében második-
ként – önállóan is beavatkozhatnak az akasztói önkéntes 
tűzoltók. 

1-5. Ingyenes vezetéstechnikai tréningen vehetett részt a 
Groupama Biztosító Zrt. hungaroringi tanpályáján a ka-
tasztrófavédelem meghatározott munkavállalói köre.



22

Krónika 2016

3. Komplex gyakorlatnak adott otthont a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér, ahol a résztvevő szervezetek azt 
modellezték, mi a teendő, ha egy baleset következtében a 
levegőbe klórgáz, a csapadékvíz-elvezetőkbe pedig repü-
lőgép-üzemanyag kerül.

6-7. A paksi ürgemezei strand homokján megrendezték a 
XXI. Tűzkakas Strandfoci-bajnokság döntőjét, amelynek 
vándorkupáját a Paksi Tűzoltók nyerték el.

9. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ve-
zetője hatvanadik születésnapja alkalmából köszöntötte 
dr. Hoffmann Imrét, a Belügyminisztérium közfoglalkoz-
tatásért és vízügyekért felelős helyettes államtitkárát.

12. A Az országos katasztrófavédelmi főigazgató helyre-
állításhoz és kitelepített emberek elhelyezéséhez használ-
ható eszközöket, illetve felszereléseket indított útnak Ma-
cedóniába.

17. Elkészült és a főigazgatóság honlapján elérhetővé vált 
az az útmutató, amely a veszélyes anyagokkal foglalkozó 
ipari szereplők számára tartalmaz fontos információkat a 
külső hatások, vagyis a természeti veszélyek figyelembevé-
telére és hatásaik kezelésére.

18. Állami ünnepünk alkalmából köztársasági elnöki ki-
tüntetéseket és belügyminiszteri elismeréseket adtak át a 
Belügyminisztériumban. A rendezvényen a katasztrófavé-
delem állományából nyolcan vehettek át elismerést.

23. Új vezető lépett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ka-
tasztrófavédelmi Intézetének élére. Prof. dr. Bleszity Já-
nos ny. tűzoltó altábornagyot dr. Endrődi István tűzoltó 
ezredes, az intézet katasztrófavédelmi műveleti tanszéké-
nek korábbi vezetője követte megbízottként az igazgatói 
poszton.

26-27. Harmadik alkalommal rendezték meg Oroshá-
zán a legerősebb tűzoltók versenyét.
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29. – szeptember 8. Az Amerikai Egyesült Államok Igaz-
ságügyi Minisztériumának Alkohol-, Dohány-, Fegyver- és 
Robbanóanyag-rendészeti Hivatala „A robbantásos cse-
lekményeket követő vizsgálat módszerei” címmel tartott 
továbbképzést a Nemzetközi Rendészeti Akadémián. A 
kurzuson magyar szakemberek is részt vettek.

30.-szeptember 13. Két héten át háromfős uniós szak-
értői delegáció mérte fel a Macedón Köztársaság polgári 
védelmének állapotát, hogy aztán javaslatokat tegyen an-
nak rendszerszintű jobbítására. A két holland mellett egy 
magyar szakember is helyet kapott a csapatban, Tímár Ta-
más tű. őrnagy, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság katasztrófavédelmi műveleti szolgálatának tagja.

31. – szeptember 2. Tizenharmadik alkalommal rendez-
ték meg Budapesten a Gróf Széchenyi Ödön Országos Tűz-
oltósport-versenyt, amelyen összesen kétszáz tűzoltó állt 
rajthoz. Egyéni összetettben a Hajdú-Bihar megyei Kupás 
Gergő tűzoltó törzszászlós érte el a legjobb teljesítményt, 
az összetett csapatversenyt pedig Győr-Moson-Sopron 
megye nyerte.

SZEPTEMBER

1. Megtartotta Tokióban éves csapatvezetői megbeszé-
lését és továbbképzését az ENSZ Humanitárius Ügyek 
Koordinációs Hivatalának Nemzetközi Kutató és Mentő 
Tanácsadó Csoport titkársága. Magyarországot Jackovics 
Péter tűzoltó ezredes, a a HUNOR hivatásos mentőszerve-
zet parancsnoka képviselte.
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6. Ropolypusztán tizenkilenc csapat mérte össze tudását 
a IV. Országos Tűzoltó Favágóversenyen. 

7. Második alkalommal adott otthont Zalaegerszeg a 
Nyíltirányzékú Légpuska Lövészversenynek. A megmé-
rettetésen a nők között egyéniben zalai, csapatversenyben 
Fejér megyei aranyérem született. A férfi indulók között 
a Pest megyeiek egyéni és csapatversenyben is győzelmet 
arattak.

7. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ok-
tatásigazgatási és kiképzési főosztályának vezetője meg-
nyitotta az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolában a 
sorrendben kilencedik Tűzoltó II. szakképzést. Délután 
a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban is tanévnyitót 
tartottak.

5-7., illetve 12-14. Műszerismereti és gyakorlati to-
vábbképzést szervezett a katasztrófavédelmi főigazgató-
ság hatósági főigazgató-helyettesi szervezete. A Gamma 
Műszaki Zrt. bevonásával megtartott képzéseken a gáz- 
kromatográf-tömegspektrométerrel felszerelt katasztró-
favédelmi mobil laborokon dolgozó állomány vett részt.

8. A Nemzetközi Tűzoltó Szövetség (CTIF) huszonhat 
ország részvételével, Helsinkiben tartotta meg 2016. évi 
ülését. Az eseményen a CTIF Magyar Nemzeti Bizottság 
vezetése is jelen volt. 

9. A 2001. szeptemberi terrortámadások évfordulóján 
megemlékezést tartottak a magyarországi nagykövetségek 
vezetőinek és képviselőinek, valamint a Belügyminiszté-

rium, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőinek 
részvételével. A Katasztrófavédelem Központi Múzeumá-
ban tartott ünnepséget megtisztelte jelenlétével Colleen 
Bell, az Amerikai Egyesült Államok magyarországi nagy-
követe és Dan Daly tűzoltó ezredes, egykori New York-i 
tűzoltóparancsnok is.

11. A tűzoltógépjárművek szirénáinak egyperces meg-
szólaltatásával a tűzoltók országszerte a másfél évtizeddel 
ezelőtt történt, Egyesült Államokat ért terrortámadás ál-
dozataira emlékeztek.

15. Tizenöt hazai gyártású HEROS AQUADUX-X 4000-
es gépjárműfecskendőt, négy felújított tűzoltóautót, árvíz-
védelmi konténereket és egy szállítójárművet, valamint 
egy egészségügyi konténert adtak át Budapesten, a BM 
HEROS telephelyén a megyei katasztrófavédelmi igazga-
tóságoknak, önkéntes tűzoltó egyesületeknek, illetve az 
országos egészségügyi és munkabiztonsági központnak. 
Az átadott eszközök összértéke nagyjából két és félmilli-
árd forint.

15. A kölcsönös együttműködés és segítségnyújtás jegyé-
ben együttműködési megállapodást kötött a BM OKF és a 
HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület.

13-15. Országosan ellenőrizték a veszélyes áruk közúti 
fuvarozását. A „DISASTER 2016 ADR II.” elnevezésű, há-
romnapos közúti akció során több mint ötezer járművet 
ellenőriztek.
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19-26. Magyarországon a rendvédelmi szervek közül el-
sőként a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
szervezett széleskörű tudatosító kampányt a saját állomá-
nya részére a világháló és a vállalati informatikai közeg 
tudatos használatáról.

19. Ötvenkét éves korában hosszú, súlyos betegség után 
elhunyt Czomba Péter tűzoltó ezredes, a Katasztrófavédel-
mi Oktatási Központ általános igazgatóhelyettese. Az ez-
redes több mint két és fél évtizedes szakmai tapasztalattal 
rendelkezett, tizenhat esztendőn át dolgozott vezetőként.

21. Összemérték tudásukat az ország legjobb tűzvizs-
gálói. A megmérettetésen a katasztrófavédelem megyei 
igazgatóságain és a Honvédelmi Minisztérium hatósági 

osztályán dolgozó szakemberek elméletben és gyakorlat-
ban is bizonyították felkészültségüket. A 2016-os versenyt 
a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
csapata nyerte. Ugyanezen a napon a radioaktív, illetve 
nukleáris anyagok jelenlétének felderítését végző kataszt-
rófavédelmi sugárfelderítő-egységek (KSE) tagjai is verse-
nyeztek, ott szintén a Bács-Kiskun megyei csapat diadal-
maskodott. 

22. Lezárult a Svájci-Magyar Együttműködési Program 
társfinanszírozásával megvalósult „Mobilgátas védekezés 
az árvízzel sújtott területeken” elnevezésű projekt, amely-
nek budapesti zárókonferenciáján szakemberek mutatták 
be a program keretén belül beszerzett, vízzel feltölthető 
mobilgátat.

23. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság or-
szágos tűzoltósági főfelügyelősége egyeztetést szervezett a 
szén-monoxid-mérgezések megelőzésével, a levegő-után-
pótlás biztosításával, valamint a gáztüzelésű berendezések 
engedélyezésével kapcsolatos eljárások és feladatok meg-
határozása érdekében. A megbeszélésen a Kéményjobbí-
tók Országos Szövetsége, az ÉMI Építésügyi Minőségelle-
nőrző Innovációs Nonprofit Kft., a FŐKÉTÜSZ Fővárosi 
Kéményseprőipari Kft., a Főldgázelosztói Együttműködés 
Fórum és a BM OKF Tűzmegelőzési Főosztályának képvi-
selői vettek részt.

24. Több mint kétszáz tűzoltó nevezett be a tizenhetedik 
alkalommal megrendezett országos lépcsőfutó bajnok-
ságra. Az egyéni abszolút kategóriát Pauska Krisztián, a 
tiszaújvárosi FER Tűzoltóság tűzoltója nyerte, a párosok  
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abszolút versenyében pedig Pandur Csaba és Molnár 
Máté, a pécsi hivatásos tűzoltó-parancsnokság tűzoltói bi-
zonyultak a leggyorsabbnak.

24. Az Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesület 
és a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság har-
madik alkalommal szervezte meg a tűzoltók tájfutó ver-
senyét.

26. Kínai delegáció látogatott Magyarországra.  
A Sanghaji Földrengésügyi Hivatal munkatársai kifeje-
zetten azért érkeztek hazánkba, hogy megismerhessék az 
ENSZ INSARAG irányelvei szerint minősített HUNOR 
mentőszervezet tudását és képességeit.

26-28. Egy zalai olajfinomító és a zalaegerszegi vasútál-
lomás adott otthont a veszélyes áruk vasúti szállításának 
ellenőrzését végző katasztrófavédelmi szakemberek első 
országos szakmai vetélkedőjének. A megmérettetésen a 
Bács-Kiskun megyei kollégák bizonyultak a legjobbnak.

28. Tűzvédelmi szakértőknek tartott tűzvizsgálati szak-
értői továbbképzést a BM OKF országos tűzoltósági főfel-
ügyelősége.

29. Az Európai Unió soros elnökségét ellátó Szlovákia 
volt a vendéglátója és megszervezője a 7. EU-USA-Canada 
kritikusinfrastruktúra-védelem munkaműhelynek.

OKTÓBER

1. A belügyminiszter döntése értelmében dr. Tollár Tibor 
tűzoltó vezérőrnagy helyét a főigazgatóság élén megbízott-
ként dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, eddigi általános 
helyettes vette át.  A tárca vezetője – eredeti feladatainak 
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ellátása mellett – dr. Tóth Ferenc tűzoltó dandártábornok, 
országos polgári védelmi főfelügyelőt bízta meg az általá-
nos helyettesi feladatokkal. 

1. Pest megyében hetedikként, országosan harmincki-
lencedikként immár hivatásos tűzoltók jelenléte nélkül, 
önállóan is beavatkozhatnak a Délegyházi-Dunavarsányi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai.

1. Újabb két megyében, Tolnában és Zalában vette át a 
katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezeti egysége 
a kéményseprési feladatokat. Rajtuk kívül Baranya megye 
kilenc településével – Himesháza, Erdősmárok, Geresd-
lak, Görcsönydoboka, Maráza, Palotabozsok, Szebény, 
Szűr, Véménd – bővült tovább az ellátási terület.

4. Több helyszínen megemlékezéseket tartottak a 2010. 
október 4-én történt vörösiszap-katasztrófa hatodik év-
fordulója alkalmából.

11. Nemzetközi védelmi igazgatási konferenciát tartot-
tak Budapesten, amelyen a fővárosi és a megyei védelmi 
bizottságok titkárai és titkárhelyettesei, a BM OKF képvi-
selői, valamint külföldi, köztük NATO szakértők is részt 
vettek.

12. Október második szerdája a Természeti Katasztrófák 
Csökkentésének Világnapja, amelyen több mint másfél 
évtizede szervez véradást a katasztrófavédelem. Orszá-
gosan összesen ezerkétszázhatvanan jelentkeztek, végül 
ezeregyszázhuszonhatan kaptak szabad utat, ők összesen 
négyszázötven liternyi vért adtak.

12-13. A társhatóságokkal együttműködve két napon át 
ellenőrizte a katasztrófavédelem a veszélyes áruk vízi szál-
lítása szabályainak (ADN) betartását. A „DISASTER 2016 
ADN II.” elnevezésű akció során összesen ötvenkilenc vízi 
járművet ellenőriztek, ezek közül tizenegy szállított az 
ADN hatálya alá tartozó veszélyes árut.

13. A BM OKF és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság országos közös szakmai gyakorlatot tartott a Duna 
Dráva utcához közel eső szakaszán. A résztvevők a veszé-
lyes áruk vízi szállítását végző hajókkal kapcsolatos rend-
kívüli események kezelését tesztelték.

12-15. Budapesten tartották az Európai Unió Tűzoltó-
tisztjei Szervezetének (FEU) második félévi ülését. 
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15. Az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala 
(OCHA) megújította Jackovics Péter tűzoltó ezredes, ve-
szélyhelyzet-kezelési főosztályvezető szakértői szerződé-
sét az ENSZ Katasztrófafelmérő és Koordinációs Csoport 
(UNDAC) tagjaként.

17. Az önkéntes mentőszervezetek működése és a téli 
felkészülés volt a központi téma a megyei polgári védelmi 
főfelügyelők számára megtartott tréningen.

17. és 19. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság országos tűzoltósági főfelügyelősége a tűzvédelmi 
műszaki irányelvek és a jogszabályi előírások változásairól, 
illetve a hatósági tevékenységekkel kapcsolatos aktualitá-
sokról tartott átfogó előadást a tűzvédelmi szakértőknek.

18. Levizsgázott az a huszonkilenc katasztrófavédelmi 
szakember, aki szeptember 12-én kezdte meg a veszé-
lyes áruk közúti szállításának ellenőrzésével kapcsola-
tos képzést.

18-20. Az alegységvezetők képzésével megkezdődött 
a HUNOR mentőszervezet felkészítése a májusi ENSZ  
INSARAG újraminősítésre.

18. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósá-
gon tartotta éves rendes ülését a Tűzvédelmi Műszaki 
Bizottság.

19. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke – a 
belügyminiszter előterjesztésére – kimagasló szolgálati 
tevékenysége elismeréséül október huszonharmadikával 

kinevezte tűzoltó dandártábornokká Dányi Béla tűzoltó 
ezredest, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság vezetőjét. A tábornok az erről szóló dokumentumo-
kat október tizenkilencedikén vette át a Sándor-palotában.

20. Ünnepséggel és elismerések átadásával tisztelgett 
a Belügyminisztérium nemzeti ünnepünk, október 23-a 
hatvanadik, valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásának 
huszonhetedik évfordulója előtt. A főigazgatóságon ün-
nepi műsorral, elismerések és a 2016-os Sajtó Nívódíjak 
ünnepélyes átadásával emlékeztek meg az 1956-os forra-
dalomról és szabadságharcról.

20. Budapesten tartotta ülését a Magyar-Ukrán Kataszt-
rófavédelmi Állandó Vegyes Bizottság. 

24. A katasztrófavédelmi főigazgatóság hatósági fő-
igazgató-helyettesi szervezete és a Katasztrófavédelmi  
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Oktatási Központ új továbbképzést indított azzal a céllal, 
hogy hatékonyabbá váljanak az építmények és az ahhoz 
kapcsolódó beépített tűzvédelmi berendezések létesíté-
si és használatbavételi hatósági eljárásai, és hogy ezeket 
megfelelő mérnöki és műszaki szemlélettel bonyolítsák le.

24. Kezdetét vette az a norvég támogatással megvalósuló 
közös projekt, amelynek égisze alatt a katasztrófakezelés 
és a kárenyhítés intézményi hátterének fejlesztésére is sor 
kerül Magyarországon. „A katasztrófavédelmi intézmény-
rendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése” elnevezésű pro-
jekt 2017. április 30-ig tart.

24. Egynapos látogatást tett Budapesten Vlagyimir 
Pucskov, az Oroszországi Föderáció rendkívüli helyze-
tek minisztere. Vlagyimir Pucskov tárgyalt Pintér Sándor 
belügyminiszterrel, megtekintette a Fővárosi Katasztrófa- 
védelmi Igazgatóság XIII. kerületi tűzoltóságát, annak szerál-
lományát, illetve a magyar fejlesztésű tűzoltógépjárműveket.

24-25. Székesfehérváron tartották a 2017-es ConvEx-3 
nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat tervezői 
munkacsoportjának második ülését. 

24-27. Pécelen, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ-
ban immáron a negyedik olyan képzés zajlott, amelyen a 
veszélyes áruk vasúti szállítását ellenőrző katasztrófavé-
delmi szakemberek vettek részt. A négynapos kurzus vé-
gén mind a huszonnégy hallgató sikeres vizsgát tett.

24-28. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ péceli 
intézményében a katasztrófavédelem légi veszélyesáru-

szállítás-ellenőrzésben résztvevő munkatársai a légi szál-
lítás részleteivel ismerkedtek. A tréninget a Norvég Alap 
közreműködésével hozták létre.

25-27. A HUNOR hivatásos mentőszervezet irányító 
törzsének képzésével folytatódott a mentőszervezet jövő 
évi újraminősítésére való felkészülés.

26. A BM OKF az Európai Kiberbiztonsági Hónap kere-
tében az „Az információbiztonsági hatósági és esemény-
kezelési kihívások és lehetőségek” címmel szakmai mun-
kaműhelyt szervezett.

26. Katasztrófa-elhárítási együttműködési gyakorlatot 
tartott Záhonyban a BM OKF, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a MÁV. A vas-
úti dolgozók és a katasztrófavédelem tűzoltóegységei egy 
szimulált vasúti balesetet követő műszaki mentést gyako-
roltak a sajtó képviselőinek jelenlétében.
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NOVEMBER

2. Mindenszentek napja alkalmából megkoszorúzták a 
katasztrófavédelem és a jogelőd szervezetek hősi halotta-
inak emlékművét a BM Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság épülete előtt.

7-10. Újabb szakaszához érkezett Magyarország elsőszá-
mú mentőcsapata, a HUNOR mentőszervezet 2017-ben 
esedékes ENSZ INSARAG újraminősítésre való felkészü-
lése: a mentőcsapat első hat alegységéből kijelölt szemé-
lyek az alá-, ki- és megtámasztási műveletek fortélyait sa-
játították el a főigazgatóság gazdasági ellátó központjának 
Ferihegyi úti kiképző- és raktárbázisán.

7-10. Az European Water Aid projekt (EUWA) kereté-
ben szervezett nemzetközi katasztrófavédelmi törzsveze-
tési gyakorlatot tartottak Nyíregyházán. A gyakorlaton a 
BM OKF és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság szakemberei mellett a horvát, a 
szlovák, a szerb katasztrófavédelmi szervezetek szakértői, 
továbbá a Fővárosi Vízművek Zrt. és a Belgrádi Vízművek 
munkatársai is részt vettek.

8. Kéményseprőmesterek képzése indult el: a katasztró-
favédelem kéményseprőipari szervénél eddig kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó és több mint ötéves szakmai gyakor-
lattal rendelkező tizenkilenc kéményseprő szakmunkás 
kezdte meg a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
szervezésében indított felkészítő tanfolyamot.

8. A Hankook Tire Magyarország Kft. megtartotta már 
megszokottnak tekinthető éves abroncsadományozási ün-
nepségét. A katasztrófavédelem ötödik alkalommal része-
sült az adományból, a mostanival együtt összesen kétezer 
abroncsot vehetett át az adományozó cégtől, így ma már 
a szervezet személygépjárműinek és kisteherautóinak 60 
százaléka Hankook gumiabronccsal fut.

8. Ünnepi szenátusi ülést tartottak a Magyar Tudomány 
Ünnepe alkalmából a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 

9. Értekezletet hívtak össze a rendkívüli téli időjárási 
helyzetre történő felkészülés jegyében a katasztrófavédel-
mi főigazgatóságon. Az érintett ágazatok, szervek, szerve-
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zetek munkatársai vitatták meg egyebek mellett azt, hogy 
az általuk képviselt intézmény milyen helyet foglal el a  
védelmi igazgatás rendszerében, hogyan készült fel a télre, 
milyen erőket, eszközöket képes mozgósítani, ha rendkí-
vülire fordulna az időjárás.

9. Budapesten ülésezett a Magyar-Román Állandó Ve-
gyes Bizottság. A szakemberek áttekintették az elmúlt 
két év főbb eseményeit, majd a román vendégek a BM 
HEROS telephelyén, a Katasztrófavédelem Központi Mú-
zeumában, illetve a kőbányai és a repülőtéri tűzoltóságon 
is látogatást tettek.

13-14. Közös, kétnapos tűzvédelmi konferenciát szerve-
zett Siófokon a BM OKF és a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi 
Szövetség. 

15. Budapesten ért véget az az öt állomásból álló rendez-
vénysorozat, amelyet a veszélyes szállítmányok ellenőrzé-
sével foglalkozó szakterület állománya számára tartottak 
országszerte, összesen mintegy háromszázhatvan ember 
részvételével.

16. Jó állam – modern katasztrófavédelem: ezzel a címmel 
rendezett nemzetközi tudományos konferenciát a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete. 

16-17. Veszélyes áruk vasúti szállítását ellenőrző akciót 
tartottak országszerte, a szakemberek több mint három-
ezer-négyszáz vasúti járművet vizsgáltak meg. A veszélyes 
szállítmánnyal közlekedő vasúti járművek közül harminc-
öt kocsi esetében tártak fel szabálytalanságot.

19-23. Az EU Polgári Védelmi Mechanizmus keretében 
nemzetközi törzsvezetési gyakorlatot tartottak a németor-
szági Bad Breisig városában. A gyakorlaton Magyarország 
és a HUNOR mentőszervezet képviseletében dr. Háber-
mayer Tamás tűzoltó ezredes és Perge Kinga tűzoltó szá-
zados vett részt.

21. Tizenhat szervezet, ötven gépjármű és több mint száz-
ötven ember vett részt azon az országos téli felkészítő gya-
korlaton, amelyen a rendkívüli műszaki mentéseknél be-
avatkozó szervezetek a havazás miatt esetleg bekövetkező 
balesetek következményeinek felszámolását szimulálták. 

21-22. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezete harma-
dik alkalommal tartotta meg az Országos Tűzmegelőzési 
Szakmai Vetélkedőt a katasztrófavédelmi szervek hatósági 
feladatokat ellátó állománya részére.



32

Krónika 2016

23. Megtartotta évi utolsó ülését a Tűzvédelmi Tanács-
adó Testület. A grémium előtt a mentő tűzvédelemről, az 
Országos Tűzmegelőzési Bizottság munkájáról, illetve a 
tűzoltógépjármű-gyártásról esett szó. 

26. Felgyújtottak egy szobát a tűzoltók: a katasztrófa-
védelem ezúttal a Nyugati téri bevásárlóközpont főbe-
járatánál mutatta be ilyen módon a járókelőknek, hogy 
miért nem szabad felügyelet nélkül hagyni a lakásban 
gyújtott gyertyákat, mécseseket, adventi koszorúkat.

28-29.: Kétnapos hatósági és honvédelmi kritikus-
infrastruktúra-védelmi továbbképzést tartottak Bala-
tonföldváron.

30. Egy asztalhoz ült a magyar és a szerb katasztrófavé-
delmi főigazgató. A dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy 
által vezetett magyar és a Predrag Marič irányította 

szerb delegáció a magyar-szerb határ menti együttmű-
ködés aktuális szakmai kérdéseit vitatta meg Szegeden.

30. Szabó András-éremmel tüntették ki a Katasztrófa-
védelmi Tudományos Tanács elnökét. Prof. dr. Németh 
Tamás a hosszú távon fenntartható vízgazdálkodás te-
rületén végzett kimagasló kutató- és oktatómunkája el-
ismeréseként vehette át az érmet.

DECEMBER

5. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
Gazdasági Ellátó Központja immáron negyedik alkalom-
mal rendezte meg a Logisztikusok Napját.

6. Megújított együttműködést írt alá dr. Góra Zoltán tűzol-
tó vezérőrnagy, a katasztrófavédelem megbízott főigazga-
tója és dr. Hajnóczi Péter,  a Magyar Építész Kamara elnöke.

6. Az igazi Mikulás, Joulupukki látogatta meg a Semmel-
weis Egyetem Tűzoltó utcai II. sz. Gyermekgyógyászati 
Klinika kis betegeit. A Télapó a jeles alkalomra sziréná-
zó tűzoltóautóra cserélte a rénszarvasszánt, és zsákjában 
nemcsak a gyerekeknek szánt csomagok, hanem a felnőt-
tek munkáját segítő gyógyászati eszközök is ott voltak.

6. Konferenciával emlékezett meg a tűzoltói szakma dr. vitéz 
Roncsik Jenő születésének százhuszonötödik évfordulójáról. 
A találkozón a debreceni születésű tűzoltó ezredes életét és 
munkásságát az előadók a magánember, a tűzmegelőzési 
szakember, illetve a jogász oldaláról tárták a hallgatók elé.
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6. Együttműködési megállapítást írt alá a katasztrófa-
védelem megbízott főigazgatója, dr. Góra Zoltán tűzoltó 
vezérőrnagy és Klement Tibor, a Magyar Vegyipari Szö-
vetség elnöke. A megállapodás értelmében a két szervezet 
minden korábbinál szorosabban működik együtt.

8. Két nappal azután, hogy aláírták együttműködési meg-
állapodásukat, a BM Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság és a Magyar Építész Kamara közös szervezésű 
szakmai napot tartott az Építészek Házában.

9. Eredményes, sikeres volt az idei esztendő – így fogalma-
zott a belügyminiszter a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság hagyományos év végi ünnepi állomány-
gyűlésén. A rendezvényen a katasztrófavédelem, illetve 
az elődszervezetek nyugdíjas és aktív vezetői találkoztak.

13. A 2016-os év tevékenységét értékelő, illetve a 2017-
re kitűzött célokat meghatározó ülést tartott az Országos 
Tűzmegelőzési Bizottság.

16. A katasztrófavédelem tizennégy kéményseprője ve-
hette át ünnepélyes keretek között friss mesterlevelét a 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál.

20. Gépjárműfecskendőket, magasból mentőt, a kataszt-
rófavédelmi műveleti szolgálatokat kiszolgáló terepjáró-
kat, illetve egy felújított gépjárműfecskendőt adtak át a 
főigazgatóságon. Az összességében több mint 1,7 milliárd 
forintot érő eszközök tizenegy tűzoltóságra, hat megyei 
igazgatóságra, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ-
hoz, illetve a központi szervezethez kerültek.

20. Megjelent az év utolsó tűzvédelmi műszakiirány-
elv-módosítása, a „Kiürítés” című műszaki irányelvet pon-
tosították és bővítették.

21. Állománygyűlésen jelentették be, hogy a belügymi-
niszter 2017. január 1-jei hatállyal kinevezte dr. Góra Zol-
tán tűzoltó vezérőrnagyot a BM Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság vezetőjévé. Az általános helyettesi 
feladatokat Erdélyi Krisztián tűzoltó ezredes látja el, a ha-
tósági főigazgató-helyettes dr. Mógor Mária Judit tűzoltó 
ezredes, a gazdasági helyettes pedig Bartók Péter tűzoltó 
ezredes lett.

31. Az elmúlt évek hagyományaihoz hűen a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetői személyesen 
köszöntötték szilveszter alkalmából a szolgálatban lévő 
állományt a központi főügyeleten, valamint fővárosi és vi-
déki hivatásos tűzoltó-parancsnokságokon.
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Általános Főigazgató-helyettesi Szervezet

A katasztrófavédelem főigazgató-helyettesi szervezetének 
legfontosabb feladata 2016-ban is a szervezet alaprendel-
tetéséből fakadó rendvédelmi feladatok végrehajtása volt, 
de  ezek mellett hangsúlyos volt a hazai és a nemzetközi 
megítélés javítása, valamint a szakmai munka és a terve-
zési képesség képzésekkel történő fejlesztése is. 

2016-ban folytatódott a katasztrófavédelmi őrsprogram 
és az önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek 
rendszerbe állítása, 
mindennek köszön-
hetően tovább ja-
vult Magyarország 
mentő tűzvédelme. 
Az elmúlt év egyik 
kiemelt feladata az 
önkéntesek szerep-
vállalásának erősí-
tése volt, a befek-
tetetett munka a 
sikeres pályázatok-
ban és a létszám-
bővülésben meg is 
mutatkozott. Nagy 
hangsúlyt kapott az 
önkéntesek elméle-
ti és gyakorlati képzése, az egyesületekben tevékenykedő 
önkéntes tűzoltók a közös gyakorlatokon kívül számos 
esetben éles helyzetekben, különböző események kezelé-
se során nyújtottak jelentős segítséget a katasztrófavéde-
lem hivatásos tűzoltóegységeinek.

A polgári védelem 2016-os tevékenységét a hatékony 
megelőzés és a hivatásos katasztrófavédelmi szervek te-
vékenységét kiegészítő önkéntes mentőcsoportok fejlesz-
tése határozta meg. A korábbi évekhez hasonlóan tavaly 
is elvégezte a szakterület az ország egészét érintő idősza-
ki kockázatértékelést. Megkezdődött a lakosság bizton-
ságát tovább növelő Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program projektjeinek kidolgozása, ennek ke-
retében egy Magyarország katasztrófakockázat-értéke-

lését támogató térin-
formatikai rendszer 
készül, valamint 
jelentősen bővül a 
mentésbe bevonha-
tó szervezetek esz-
közparkja.

Fontos változás 
volt, hogy az év ele-
jén mind a megyei, 
mind a fővárosi fő- 
és műveletirányító 
ügyeletek a rend- 
őrségi tevékenysé-
girányítási közpon-
tokba költöztek. A 

szolgálat közös ügyeleti helyiségekben történő ellátásá-
nak előnyei számos esetben megmutatkoztak: rugalma-
sabb, gyorsabb eseménykezelés és összehangoltabb vég-
rehajtás jellemzi a társszervek együttműködését. 
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Tűzoltósági szakterület

A tűzvédelemben lévő erők jobb diszlokációja érdekében 
2016-ban folytatódott a katasztrófavédelmi őrsprogram, 
ennek keretében kezdte meg működését a bátonytere-
nyei katasztrófavédelmi őrs. Vele együtt hazánkban már 
összesen negyvenhárom őrs lát el mentő tűzvédelmi fel-
adatokat. 

A tavalyi évben összesen harminchat önkéntes tűzoltó 
egyesület kötött együttműködési megállapodást hiva-
tásos tűzoltósággal, így országosan már 556 egyesület 

rendelkezik ilyen dokumentummal. 2016-ban újabb 
tizenöt önkéntes tűzoltó egyesület kapta meg az önálló 
beavatkozásra való jogot, így Magyarországon év végére 
összesen harminckilenc olyan önkéntes tűzoltó egyesü-
let működött, amely bizonyos esetekben önállóan végzi 
a tűzoltói beavatkozásokat, elhelyezkedésüknek köszön-
hetően jelentősen lerövidítve a beavatkozások megkez-
désének idejét.
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2016. évi tűzesetek megoszlása
Beavatkozást igénylő esemény 13440 db

Kiérkezés előtt felszámolt 2799 db

Szándékosan megtévesztő jelzés 378 db

Téves jelzés 15071 db

Utólagos jelzés 1293 db

15071 db

378 db

13440 db

2799 db

1293 db

2016. évi műszaki mentések megoszlása
Beavatkozást igénylő esemény 25019 db

Kiérkezés előtt felszámolt 1815 db

Szándékosan megtévesztő jelzés 57 db

Téves jelzés 3439 db

Utólagos jelzés 8 db

15071 db

8 db

3439 db

1815 db

57 db
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2016-ban a hazánkban működő tűzoltóságok 62 ezer 18 
káreseményhez vonultak, valamivel többhöz, mint az azt 
megelőző évben (59 ezer 860), de a beavatkozást igénylő 
esetek száma továbbra is jelentősen alacsonyabb, mint 
a korábbi évek átlaga ( körülbelül 70 ezer esemény). Az 
események kicsivel több mint 99 százaléka egyes vagy 
egyes kiemelt riasztási fokozatú volt, ami továbbra is iga-
zolja annak a döntésnek a helyességét, amelynek értel-
mében fél rajjal működő őrsöket és beavatkozó tűzoltó 
egyesületeket állítanak készenlétbe. 

2016-ban 17 ezer 532 tűzesethez és 26 ezer 842 műsza-
ki mentéshez riasztották a tűzoltókat, vagyis a tűzoltói 
beavatkozások 35 százalékát tűzeset, 65 százalékát pe-
dig műszaki mentés tette szükségessé. 2016-ban 17 szá-
zalékkal kevesebb tűzesetnél kellett beavatkozni, mint 
2015-ben, a műszaki mentések száma pedig 2 százalékkal 
csökkent az előző évihez képest. A tűzesetek számának 
csökkenéséhez hozzájárult a csapadékos tavaszi időjárás 
is, 2016-ban 41 százalékkal kevesebb szabadtéri tűznél 
volt szükség tűzoltói segítségre, mint 2015-ben: tavaly 
összesen 4622 szabadtéri tűz keletkezett. A lakástüzek 
száma megközelítőleg az előző évivel azonos volt, 2016-
ban 6534 ilyen esethez vonultak a tűzoltók. 

A tűzoltósági szakterület 2016-ban is kiemelt hangsúlyt 
fektetett a képzésekre és gyakorlatokra, központilag szer-
vezett továbbképzésen 591 fő vett részt, ők a gépjármű-
technikai adatbázisszoftver használatával, az akkumulá-
torok, valamint a biztonsági rendszerek sajátosságaival 
kapcsolatos ismeretekkel gazdagodtak, 480 fő pedig er-
dőtüzekkel kapcsolatos oktatásban részesült. 

Volt alkalom az év során a tudás gyakorlatban való al-
kalmazását is próbára tenni: az M6-os autópályán lévő 
alagútban és a záhonyi vasútállomáson a társszervekkel 
együttműködve országos szervezésű tűzoltási és műsza-
ki mentési gyakorlat zajlott. Ezek mellett a Budapesten 
megrendezett XIII. országos hivatásos tűzoltósport-
verseny és a III. Tűzvizsgáló Helyszínelők Országos  
Versenye is komoly próbatétel elé állította a tűzoltók 
egy részét..
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Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat megfelelő alkal-
mazása érdekében 2016-ban két új tűzvédelmi műsza-
ki irányelv kiadására és négy irányelv bővítésére vagy 
módosítására került sor. Az új irányelvek többek között 
az építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzőit mutatják 
be, de segítséget nyújtanak különböző tűzvédelmi és 
villámvédelmi berendezések felülvizsgálatához és kar-
bantartásához is.

Eredményes évet zártak az országos és a megyei tűzme-
gelőzési bizottságok, országos szinten összesen csaknem 
hétszáz eseményen jelentek meg. Az országos bizottság 
tájékoztatókat adott ki a szén-monoxid-mérgezésekkel 
kapcsolatos tennivalókról, a kéményekkel kapcsolatos 
megváltozott jogszabályi környezetről, a szabadtéri és az 
irányított égetéssel kapcsolatos, valamint a lakástüzek 
megelőzésével kapcsolatos tudnivalókról. A tanulókat a 
„Tűzről pattant” pályázattal szólította meg az OTB, több 
mint kilencezer pályamű érkezett. 

Polgári védelmi tevékenység

A katasztrófavédelem a hatékonyabb megelőzés és ese-
ménykezelés érdekében 2016-ban is felülvizsgálta a te-
lepülési kockázatokat, ennek nyomán tizenöt település 
katasztrófavédelmi osztályba sorolása változott meg. 

A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 
(KKB) és annak tudományos tanácsa 2016-ban is meg-
tartotta rendes üléseit. A KKB tevékenységének támo-
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gatása érdekében a tudományos tanácson belül pedig 
megalakult a nukleárisbaleset-elhárítási műszaki tudo-
mányos szekció. 

A szakterület által vezetett központi előkészítő bizottság 
megkezdte a ConvEx-3-2017 nemzetközi nukleárisbal-
eset-elhárítási gyakorlat előkészítését, amelynek része-
ként a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ 
nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatot is tartott. 

A HUNOR hivatásos katasztrófavédelmi mentőszervezet 
2016 márciusában 76 fővel egy nagyszabású, komplex 
együttműködési terepgyakorlaton vett részt Londonban, 
ahol a tíz évvel ezelőtti londoni metrórobbantáshoz ha-
sonló, összetett balesetet szimuláltak a szervezők. Az év 
második felében a mentőszervezet tagjai közül többen el-
sajátíthatták a romosodott épületek megtámasztásának 
módszereit, hat alegység pedig az új INSARAG irányel-
vekben meghatározott felderítési és koordinációs mód-
szertani ismeretekkel gyarapodott.

Folytatódott a települési önkéntes mentőcsoportok fej-
lesztése, újabb 500 településen alakult ilyen csapat 
összesen 4 ezer 400 fővel, így már csaknem ezer tele-
pülésen több mint tízezer ember áll készen települése 
védelmére. Az önkéntes mentőcsoportok az év során 
számos esemény, főként a nyári viharos időjárás követ-
kezményeinek kezelésében vettek részt: kétszáz alkalom-
mal, az előző évinél 70 százalékkal több esetben vettek 
tevékenyen részt.

A 2016-ban csaknem 26 ezer középiskolás diák döntött 
úgy, hogy a katasztrófavédelemnél teljesíti közösségi 
szolgálatát, ez 66 százalékos növekedést jelent 2015-höz 
képest.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Prog-
ram keretében a szakterület mintegy hét milliárd forint 
értékben egy központi rendeltetésű mentőszervezetet 
létrehozását, a HUNOR, a járási és települési önkéntes 
mentőszervezetek fejlesztését, valamint számos szerve-
zet informatikai rendszerének összekapcsolásával egy 
egységes térinformatikai alapú döntéstámogatási rend-
szer kialakítását tervezi, a munka előkészületei 2016-ban 
megindultak.
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Főügyeleti tevékenység

A központi főügyeleti főosztály az elmúlt évben is részt 
vett az egységes segélyhívó rendszer informatikai hát-
terének, szabályozóinak fejlesztésében és kiépítésében. 
Az igazgatóságok fő- és műveletirányító ügyeletei a ren-
dőrségi tevékenységirányítási központokba költöztek, 
ezzel egyidőben a 105-ös segélyhívó számokat a hívásfo-
gadó központokba kötötték be. A központban dolgozók 
a segélyhívószámok fogadásával kapcsolatos képzésben 
részesültek, két alkalommal, februárban és októberben 
az ügyeleti szakemberek a helyszínen segítették az ope-
rátorokat a katasztrófavédelmi témájú segélyhívások fo-
gadásában. 2016. július 1-től a katasztrófavédelmi fő- és 
műveletirányító ügyeletek állománya 12 órás szolgálati 
rendre tért át, a változás személyzeti és szabályozási fel-
adatokat is maga után vont.

A tevékenységirányító központokba történő beköltözés-
sel és a segélyhívó számok átkötésével szükségessé vált, 
hogy a tömegesesemény-kezelési gyakorlatokba a rend-
őrség munkatársait is bevonja a szakterület, márciusban 
országos gyakorlat is volt a megyei és a fővárosi kataszt-
rófavédelmi igazgatóságok, valamint a hívásfogadó köz-
pontok részvételével. Havonta megtörtént a Monitoring 
és Lakossági Riasztó Rendszer próbája, illetve a Marat-
hon Terra rendszer ellenőrzése. Folyamatosan figyelem-
mel kísérték a háttérsugárzási adatokat gyűjtő Országos 
Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer Távmérő Há-
lózat mérőállomásairól beérkező jelzéseket. A szakterü-
let vezetése rendszeres kapcsolatot tartott a társszervek 
és a katasztrófavédelemben érintett gazdasági társasá-
gok ügyeleteivel, valamint új kapcsolatok kiépítését is 
kezdeményezték.

A BM OKF Központi Főügyelete a katasztrófavédelem 
országos ügyeleti feladatai mellett ellátta a nemzetközi 
kapcsolattartásból eredő feladatokat is, illetve erősítette 
a szomszédos országok katasztrófavédelmi ügyeleti szer-
veivel meglévő kapcsolatait, a vezetők látogatást tettek 
az osztrák, horvát, szlovén és román katasztrófavédelmi 
ügyeleten.

A katasztrófavédelem mentő-tűzvédelmi rendszerének 
szerves részévé váltak a katasztrófavédelmi műveleti 
szolgálatok: hatékonyan irányítják az összetett káresetek 
felszámolását és a lakosságvédelmi intézkedések végre-
hajtását. 2016-ban megkezdődött a műveleti szolgálatok 
gépjárműveinek amortizációs cseréje is, a tavalyi évben a 
járművek egyharmadát váltották korszerűbbre.
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Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet

A szervezeti egység 2016-ban alakult meg és magába 
foglalja az iparbiztonsági, valamint a megelőzési és en-
gedélyezési szakterületet. Létrehozását a hatósági jogkö-
rök megnövekedett száma indokolta. Ahhoz, hogy erős, 
ügyfélbarát hatósági munkát lehessen végezni, át kellett 
alakítani a korábbi szervezeti struktúrát. A hivatásos ka-
tasztrófavédelmi szervek 2016-ban a hatósági eszközök 
jog- és szakszerű alkalmazásával hozzájárultak a nemzet-
gazdaság, valamint a lakosság alapvető ellátását nyújtó 
közszolgáltatások biztonságos és folyamatos működésé-
hez. A szakterület az engedélyezési eljárások során foko-
zott figyelmet fordított a kiemelt beruházásokra, valamint 
az infrastrukturális fejlesztések támogatására. A hatósági 
állomány a kormány bürokráciacsökkentő intézkedései-
nek megfelelően előkészítette a kapcsolódó jogszabályok 

módosítását, ezek mellett ügyfélbarát munkamódszereket 
vezetett be. Hangsúlyos volt a hatósági munka támogatása 
és az ügyfelek gyorsabb, hatékonyabb ügyintézését segítő, 
európai uniós forrásokból megvalósított elektronikus fej-
lesztések.

Iparbiztonsági szakterület

A Seveso III. Irányelv rendelkezéseinek törvényi és ren-
deleti szintű átültetése a hazai szabályozásba 2015-ben 
megtörtént, az érintett üzemeltetők elvégezték a biztonsá-
gi dokumentációk felülvizsgálatát és kiegészítését, a kap-
csolódó hatósági engedélyezési eljárások is lezárultak. Az 
irányelv bevezetésével összefüggésben a veszélyes üzemek 
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szakterület nagy hangsúlyt fektetett az egységes hatósági 
jogalkalmazás biztosítására és az üzemeltetői kör jogalkal-
mazói tevékenységének támogatására. Ennek érdekében 
több szakmai útmutatót adott ki, valamint az új szabályo-
zás hatálybalépését követően több szakmai konferenciát 
és továbbképzést szervezett mind a hatósági feladatokban 
érintett állomány, mind a veszélyes üzemek üzemeltetői 
és szakértői részére. A hivatásos katasztrófavédelmi szer-
vek 2016-ban 122 felső, 132 alsó küszöbértékű, valamint 
377 küszöbérték alatti, veszélyes anyagokkal foglalkozó 
üzem hatósági felügyeletét látták el.  
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A nukleárisbaleset-elhárítási szakterület folyamatosan 
ellenőrizte Magyarország sugárzási helyzetét, annak vál-
tozását, ellátta az ország nukleárisbaleset-elhárítás korai 
előrejelzési központjának feladatait, valamint biztosítot-
ta a lakosság országos sugárzási helyzettel kapcsolatos 
tájékoztatását és eredményesen működtette a nukleáris-
baleset-elhárítási döntéstámogató RODOS rendszert. A 
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség 2016-ban szakértői 
felülvizsgálatot végzett hazánkban, amelynek előkészíté-
sében és végrehajtásában a BM OKF jelentős szerepet vál-
lalt. A misszió szakértői nagyra értékelték Magyarország 
elkötelezettségét a nukleárisbaleset-elhárítás terén. 2016-
ban a katasztrófavédelmi mobil laborokat 666-szor alkal-
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mazták, ebből 416 esetben végeztek veszélyhelyzeti felde-
rítést, 61 alkalommal gyakorlatot ellenőriztek, 100-szor 
vettek részt veszélyes áru szállításának ellenőrzésében, 89 
esetben pedig veszélyes üzemben hajtottak végre ellenőr-
zést. A mobil laborok mellett a határ menti megyékben 
hét katasztrófavédelmi sugárfelderítő egység (KSE) telje-
sített szolgálatot. A KML és KSE egységek veszélyhelyzeti 
tevékenysége a veszélyes anyagokkal kapcsolatos kárese-
ményeknél a gyors felderítéssel és a döntéstámogatással 
biztosította a lakosság és a beavatkozó állomány védelmét. 
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A katasztrófavédelem 2002 óta végez veszélyesáru-szállí-
tási hatósági ellenőrzést, a hatáskör az évek során önálló 
ellenőrzési és szankcionálási jogkörré fejlődött. Az elle-
nőrzések növekvő számának eredményeként jelentősen 
(ADR: 4,8; RID: 5,8; ADN: 21,5; ICAO: 11 százalékkal) 
csökkent a feltárt szabálytalanságok aránya. Mindezzel 
egyidőben javult a fuvarozók és szállítmányozók jogköve-
tési hajlandósága, illetve valamennyi szállítási alágazat-
ban csökkent a balesetek és egyéb események száma. A 
katasztrófavédelem 2016-ban is folytatta az új típusú elle-
nőrképzést, valamint a rendőrség bevonásával a speciális 
ismereteket adó tréningeket. 

Az iparbiztonság egyre fontosabb szakterülete a létfontos-
ságú rendszerek és létesítmények védelme. A hazai infor-
mációbiztonsági szabályozás alapján a magánszektorban 
kijelölt létfontosságú létesítményekkel kapcsolatos infor-
mációbiztonsági hatósági feladatokat 2016. január 1-je óta 
a BM OKF látja el, valamint működteti a Létfontosságú 
Rendszerek és Létesítmények Informatikai Biztonsági 
Eseménykezelő Központját. Az előző évben 529, rendszert 
érintő sérülékenységről 234 tájékoztatást, a kibertérből 
érkező új típusú fenyegetésekről pedig tíz tudatosító ta-
nulmányt adott ki a szakterület a létfontosságú rendsze-
rek biztonságosabbá tétele érdekében. Az év során tovább 
bővült a főigazgatóság által nyilvántartott üzemeltetői kör, 
már hat ágazatban megtörtént a létfontosságú rendszere-
lemek kijelölése. A hatályban lévő jogszabályi felhatalma-
zásnak megfelelően 2016-ban ötven kijelölt létfontosságú 
rendszerelem hatósági ellenőrzése történt meg. A szakte-
rület fontos feladata a lakossági és ipari fogyasztók ellátását 
befolyásoló szolgáltatás-kiesésekre történő felkészülés, to-
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vábbá az üzemmenetfolytonosság megteremtéséhez kap-
csolódó üzemeltetői és hatósági feladatok koordinációja.

Megelőzési és engedélyezési szakterület

A vízügyi és vízvédelmi hatósági szakterületet illetően 
2016-ban országosan 19 ezer 138 vízügyi és 1 ezer 141 
vízvédelmi hatósági, másodfokon pedig 299 vízügyi, 106 
vízvédelmi hatósági és 102 szakhatósági eljárás indult, a 
szakterület az indított perek majdnem nyolcvanöt száza-

lékát megnyerte. Az előző évben az ivóvízminőség-javító 
program végrehajtásával kapcsolatban összesen 299, a ki-
emelt szennyvíztisztító beruházások keretében 54 vízjogi 
üzemeltetési engedélyt adott ki a hatóság. Az európai uni-
ós támogatásokkal megvalósított beruházások két és fél-
millió lakos tiszta ivóvízzel történő ellátását biztosítják. Az 
agráriumhoz kapcsolódó eljárások közül kiemelkednek az 
öntözési engedélyek, amelyekkel a hatóság több mint negy-
venegyezer hektár termőföld vízellátásához járult hozzá. 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szem-
beni védelméről szóló európai uniós irányelv végrehajtása 
érdekében a szakemberek több mint ezeregyszáz állattartó 
telepen tartottak hatósági ellenőrzést, huszonegy esetében 
tapasztalták azt, hogy a telep nem felel meg az elvárásoknak.
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A vízügyi és vízvédelmi szakterület katasztrófavédelmi 
szervhez történő átkerülésével évről évre emelkedik a 
vízügyi felügyeleti ellenőrzések száma, ezek eredménye-
ként csökken a súlyos, kirívó jogsértések száma és javul 
az ügyfelek jogkövetési hajlandósága. A vízügyi hatóság 
a természetes vizeket érintő vízszennyezések miatt 2016-
ban országosan összesen hétszázhuszonhárom szennyvíz-
tisztító-telepen soron kívüli vízügyi felügyeleti ellenőrzést 
hajtott végre, amely 2017-ben a kibocsátások méréssel 

egybekötött ellenőrzésével folytatódik. A vízügyi és vízmi-
nőség-védelmi felügyeleti ellenőrzések legfontosabb célja 
megelőzni a vízszennyezést, érvényre juttatni a vízgazdál-
kodási érdekeket és biztosítani a jogszerű vízhasználatot
Az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység 
fontos szakterülete a tűzmegelőzés. A folyamatos és erős 

tűzvédelmi hatósági kontroll megmutatkozik a tűzesetek 
számának alakulásában is: az ellenőrzések száma 2016-ig 
folyamatosan nőtt, 2012-höz képest több mint kilencven 
százalékkal, ezzel párhuzamosan a tűzesetek száma a fe-
lére csökkent. 2016-ban a tűzmegelőzési szakterület – az 
előző évhez hasonlóan – mintegy hatvanezer elsőfokú 
hatósági és tizenhétezer szakhatósági eljárást folytatott 
le. Az elsőfokú tűzvédelmi hatósági és szakhatósági el-
járások szakmai színvonalát mutatja, hogy a felügyeleti 
szerveknek országosan mindössze százhárom másodfokú 
hatósági és tizenhét másodfokú szakhatósági eljárást kel-
lett lefolytatniuk. A szakterület hatósági tevékenységének 
hangsúlyos része a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházásokkal összefüggő hatósági és szak-
hatósági eljárások lefolytatása, kétezer-háromszáz létesí-
tés esetén végzett ilyen munkát az előző évben. 



49

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat 2015-ös hatályba-
lépését követően 2016-ban a szakterület egyik fő feladata 
az alkalmazással kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok ösz-
szegyűjtése, és a szabályzatot segítő tűzvédelmi műszaki 
irányelvek felülvizsgálata volt. A hatósági tapasztalatok 
alapján a teljesen új felépítés, az elvárt biztonsági szint 
és annak teljesülését biztosító megoldások szétválasztá-
sa beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Egyre szélesebb 
körben alkalmaznak számítógépes szimulációt, ami azt 
mutatja, hogy mind nagyobb hangsúlyt kap a tűzvédelmi 
tervezésben a mérnöki szemlélet.
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Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet

A BM OKF gazdasági szakterületének 2016-ban kiemelt 
feladata a 2014-2020-as programozási időszak pályázati 
forrásainak maradéktalan és szabályos felhasználása, a la-
kossági riasztó és riasztó-tájékoztató rendszerek, illetve a 
készenléti járműállomány korszerűsítése, ezzel összefüg-
gésben a tűzoltó járművek BM HEROS Zrt. általi kisszéri-
ás sorozatgyártásának elindítása, valamint a kéménysep-
rőipari szolgáltatás szervezeti és technikai rendszerének 
kialakítása volt. 

Azzal, hogy 2016-ban elindult a magyar tűzoltógépjár-
művek kisszériás sorozatgyártása, ugrásszerűen megnőtt 
az új, hazai gyártású tűzoltógépjárművek száma, ame-
lyekkel garantálható a beavatkozó személyi állomány 
alaptevékenységének hatékony és eredményes végrehaj-
tása. A tűzoltógépjármű-fecskendők rendszerbe állításá-
ra irányuló KEHOP pályázat keretében az év során 36 új  
RÁBA-HEROS Aquadux-X 4000 típusú gépjárműfecs-
kendővel bővült a katasztrófavédelem járműparkja.

A pályázati forrásokon túl saját költségvetésből is jelentős 
katasztrófavédelmi célú fejlesztések valósultak meg, ezek 
eredményeképpen a BM OKF különböző védőfelszerelése-
ket és technikai eszközöket szerzett be. Az ország tűzoltá-
si és műszaki mentési feladatainak rendszerében kiemelt 
fontossággal bíró magasból mentő tűzoltógépjárművek 
beavatkozó képességének szinten tartása érdekében a fő-
igazgatóság öt darab 32 és egy darab 42 méteres emelési 
magasságú eszközt vásárolt. 

A Generali Biztosító Zrt. adományának köszönhetően a 
BM OKF hét darab Ford Ranger típusú, teljes felszerelt-
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ségű terepjárót tudott rendszerbe állítani, amelyek a ka-
tasztrófavédelmi műveleti szolgálat tűzoltási, műszaki 
mentési, tűzvizsgálati és hatósági tevékenységét segítik.  
A BM OKF a kéményseprőipari tevékenység ellátása ér-
dekében 136 darab VW Caddy típusú gépjárművet, négy 
használt terepjáró gépjárművet, nyolc mikrobuszt, továb-
bá a tevékenységhez kapcsolódó eszközöket, egyéni védő-
felszereléseket és munkaruházati termékeket szerzett be, 
összesen 1,5 milliárd forint értékben.

Az egyedi kockázatok kezelésére, a katasztrófákkal szem-
beni ellenálló képesség biztosítására és a katasztrófa-
védelmi rendszerek fejlesztésére irányuló beruházások 
megvalósítását célzó Környezeti és Energiahatékonysá-
gi Operatív Program (KEHOP) keretében a BM OKF 22 
támogatási kérelmet nyújtott be. Több jelentős pályázat 
támogatási szerződése hatályba lépett, az ezekre kifize-
tett előleg összege megközelíti a 37 milliárd forintot. A 
KEHOP-1.6.0 projektek keretében hat darab tűzoltó őrs 
előkészítése kezdődött meg 2016-ban: Sásdon, Letenyén, 

Kiskunmajsán, Sopronkövesden, Tolcsván, Villányban 
épülhet őrs, valamint összesen hét nagyobb beruházást 
igénylő katasztrófavédelmi létesítmény épülhet meg: 
Gyöngyösön, Pécsett, Kiskőrösön, Kecskeméten, Fehér-
gyarmaton és Piliscsabán. Megtörténtek az első lépések 
egy új logisztikai raktár megépítése, a katasztrófavédelem 
központi laboratóriumának bővítése-korszerűsítése, ezen 
túlmenően a katasztrófavédelmi műveletekben résztvevő 
gépjárművek beszerzése ügyében, és egyéb fejlesztési be-
ruházások is megvalósulhattak a tavalyi évben.
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Egyéb, még 2016-ban elindított projektek keretében a 
katasztrófavédelem működését elősegítő fejlesztésekre 
és beszerzésekre, valamint a Gazdagréti téren álló szál-
lásépület felújítására is sor kerülhet. Szintén pályázati 
forrásból épült meg Szarvason a hivatásos tűzoltó-pa-
rancsnokság, amelyre a város még 2010-ben nyert a  
Belügyminisztériumtól 440 millió forintot. A tűzoltólak-
tanya műszaki átadás-átvétele 2017 elején történt meg.

Az informatikai szakterület 2016-ban jelentős fejlesztése-
ket hajtott végre, többek között a központi döntéstámo-
gatási rendszer újult meg. E fejlesztések eredményeként 
jelentősen javult Magyarország lakosságának kataszt-
rófavédelmi tájékoztatása a fürdőzésre alkalmas tavak, 
valamint Paks térségében. A tűzátjelzés-fogadó központ 
kialakításával biztosítottá vált, hogy a távfelügyeleti 
szolgáltatók emberi beavatkozás nélkül küldhetik tűzát-
jelzéseiket, amellyel a BM OKF műveletirányítási rend-
szerében (PAJZS) automatikus riasztást generálnak. Az 
informatikai fejlesztési szakterület kidolgozta a tűzátjelzés 
lemondására, karbantartás-bejelentésre vonatkozó meg-
oldást is. A BM OKF bevezette a PAJZS rendszer bejelen-
tés-orientált modulját, amelynek segítségével a tűzátjelző 
központból, az ESR-112-es rendszerből vagy közvetlen 
vonalon érkező, azonos helyszínen történő bejelentéseket 
a PAJZS automatikusan összeköti. Mobil munkakörnye-
zet készült a kéményseprők részére, amelynek segítségé-
vel on-line kapják meg az egyes helyszíneken elvégzendő 
munkát, valamint visszajelzést küldenek az elvégzett fel-
adatokról. Megtörtént a kéményseprőipari szolgáltatóktól 
érkező, az ügyfelekkel és az égéstermék-elvezetőkkel kap-
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csolatos információk központi térinformatikai rendszerbe 
történő integrálása és megjelenítése is.

A katasztrófavédelem munkájában közreműködő társa-
dalmi szervezetek támogatására a 2016-os költségvetési 
törvény összesen 600 millió forintot biztosított, 100 mil-
lió forinttal többet, mint 2015-ben. Ennek köszönhetően 
az önkéntes tűzoltó egyesületek között 500 millió, míg az 
önkéntes mentőszervezetek között 100 millió forintnyi 
támogatást lehetett szétosztani. A társadalmi szervezetek 
pályázati támogatás keretében összességében 439,5 millió 
forint értékben nyertek el pénzben és természetben biz-
tosított forrásokat. A keretösszegből az önkéntes szerve-
zetek többek között üzemeltetési kiadásokra, tűzoltószer-
tár építésére és felújítására, tűzoltógépjármű-javításra és 
technikai eszköz beszerzésére, EDR-rádióra, szakfelsze-
relésekre, kéziszerszámokra, valamint oktatásra nyertek 
támogatást.

A 2016-os költségvetési évben a rendvédelmi életpálya 
bevezetésének második lépcsőjeként a katasztrófavéde-
lem hivatásos állományú tagjainak 2015. július 1-i átlag 
30 százalékos bérfejlesztését 2016. január 1-től további 
átlagos 5 százalékos bérfejlesztés követte. A két emeléssel 
párhuzamosan a katasztrófavédelemnél dolgozó közalkal-
mazottak és a munka törvénykönyve alapján foglalkozta-
tottak 5 százalékos rendvédelmi ágazati pótlékot kaptak, 
másodszor 2016. január 1-jén.

A kéményseprőipari feladatok ellátására 2 milliárd 311 
ezer 700 forint egyszeri, valamint 2 milliárd 965 ezer 600 
forint bázisba épülő támogatás állt rendelkezésre 2016-
ban, amelyből a kéményseprőipari közszolgáltatók kieső 
bevételei fedezetének rendezése érdekében 680 millió 
forintot a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 
részére átcsoportosítottak.
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BM OKF Gazdasági Ellátó Központ

A BM OKF Gazdasági Ellátó Központ életében 2016 a nagy 
átalakulás éve volt. A kéményseprőipari tevékenységről 
szóló törvény és a hozzá kapcsolódó kormányrendelet 
alapján július 1-től a kéményseprőipari tevékenységet 
közfeladatként a BM OKF GEK végzi. A központ alapfel-
adatában bekövetkezett változáshoz a szervezetet teljesen 
át kellett alakítani, így februártól már három igazgatóhe-
lyettesi szervezeti egység kezdte meg a felkészülést az új 
feladatokra, a tevékenységet önálló hivatal, humán- és el-
lenőrzési szolgálat is támogatja.
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Az új szervezet és a kéményseprőipari feladatok kiszolgá-
lása érdekében új munkahelyek alakultak, a szervezetnél 
dolgozók összlétszáma december 31-én meghaladta a 800 
főt. A feladatrendszerhez szükséges gépjárműpark – 140 
darab új és használt jármű –, a füstgázelemző és nyomás-
mérő műszerek, a tevékenységhez kapcsolódó eszközök, 
kéziszerszámok, egyéni védőfelszerelések, munkaruhák, 
informatikai eszközök beszerzési összértéke másfél milli-
árd forint volt. 

A több mint kétmillió kéményt érintő közfeladat átvétele 
három szakaszban történt meg, összesen 17 megye 2499 
településén. A munkaszervezés és a sormunkaellátás mo-
dernizálása érdekében a GEK saját kéményseprőipari 
mobilalkalmazást vezetett be, 16 ügyfélszolgálati pontot 
létesített, a kormányzati ügyfélvonalhoz kapcsolódó 1818-
as, ingyenesen hívható telefonvonalat, emellett önálló, 

mobilbarát honlapot működtet, egyedi, személyre szabott 
ügyintézés lehetőségét biztosítva. 

A Gazdasági Ellátó Központ 2013 óta koordinálja az or-
szágos szúnyoggyérítési programot. 2016-ban tíz héten 
át, összesen 908 településen, huszonhat légi járművel és 
negyven földi egységgel zajlottak munkálatok: 430 ezer 
hektáron légi kémiai, 320 ezer hektáron pedig földi kémiai 
módszerrel. A nagyobb, összefüggő lárvatenyésző helyeket 
több mint 15 ezer hektáron kezelték biológiai módszerrel.
A központ alapfeladatait szabályos, ütemezett és költség-
hatékony gazdálkodás mellett végezte. Precízen ellátta 
a katasztrófavédelmi szervek központosított illetmény-
számfejtési feladatához kapcsolódó munkát, valamint a 
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ teljeskörű és a Pest 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság egyes gazdasági, 
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gazdálkodási feladatait. Teljesítette a katasztrófavédelmi 
ingatlanok, a polgári védelmi objektumok, továbbá a rend-
védelmi dolgozók elhelyezését szolgáló belügyi rendelte-
tésű lakás és szálló ingatlanok fenntartási és üzemeltetési 
feladatait. Biztosította a HUNOR mentőszervezet eszkö-
zeinek folyamatos szinten tartását és működőképességé-
nek logisztikai hátterét, ellátta a csapat éves működéséhez 
és újraminősítéséhez kapcsolódó élelmezési, beszerzési és 
raktározási, illetve személy- és eszközszállítási feladatokat.

A nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás és segítségké-
rés keretében 2016-ban is támogatta az adományozás és 
segélykezelési háttérintézkedések megtételét, a hazai és 
nemzetközi projektek lebonyolítását. 2016-ban sikeresen 
befejezte az ország árvízvédelemi képességeit csúcstech-
nológiás mobil védekezőrendszerrel bővítő svájci mobil-
gátprojektet. 
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BM HEROS Zrt.

A BM HEROS Zrt. elsődleges feladata 2016-ban az euró-
pai uniós forrásból finanszírozott Rába-Heros Aquadux 
X-4000 gépjárműfecskendők kisszériás sorozatgyártásá-
nak megindítása volt. A támogatási szerződés tavaszi alá-
írását követően három alkalommal adtak át a BM HEROS 
által gyártott eszközöket, 2016-ban összesen harminchat 
fecskendő került valamelyik katasztrófavédelmi szerve-
zethez. 

Az év során mutatta be a BM HEROS Zrt. az általa gyártott 
univerzális összecsukható konténereket, amelyek külön-
böző szakmai igények szerint kolóniába rendezve is alkal-
mazhatóak. Az év folyamán a cég legyártott kilenc árvíz-
védelmi konténert, plusz hatot a Svájci Alap terhére, ezek 
mellett egy konténerszállító szerelvény is gazdára talált.
 
Komoly kihívást jelentett a katasztrófavédelmi műveleti 
szolgálatoknak szánt hét speciális jármű kialakítása és ha-

táridőre történő átadása, ám a társaság ezt a feladatot is 
megfelelő időben és minőségben teljesítette.

Július elsején megkezdte tevékenységét a cég leányválla-
lata, a BM HEROS LEK Kft., amelyet azzal a céllal alapí-
tottak, hogy a korábban veszteséget termelő szervizelési, 
javítási és karbantartási tevékenység jelentős átalakítá-
sával, immár nyereségesen végezze feladatait úgy, hogy 
mindeközben a szolgáltatások minősége és színvonala ér-
zékelhetően javul. A BM HEROS LEK Kft. az év második 
felében hatékonyan működve, eredményesen biztosította 
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság üze-
meltetésében lévő tűzoltó- és egyéb járművek technikai 
kiszolgálását.

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan 2016-ban is foly-
tatódott a gépjárműfecskendők felújítása, e munka ered-
ményeként nyolc eszközt sikerült az év folyamán átadni. 
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Az év kiemelkedő eredménye, hogy a BM HEROS LEK 
Kft. nyújtotta be a legjobb pályázati ajánlatot az Országos 
Mentőszolgálat járműveinek országos szervizelésére kiírt 
közbeszerzési eljáráson és ezzel négy évre elnyerte a mint-
egy ezerötszáz jármű javítására szóló megbízást.  
 
A két társaság együttes árbevétele a korábbi 2,4 milliárd 
forintról mintegy 6,5 milliárdra emelkedett úgy, hogy az 
együttes pozitív eredményük – az előző évi adózott 13 mil-
lió után – 2016-ban megközelítette a 170 millió forintot.
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Humánszolgálat

A 2015-ben bevezetett rendvédelmi életpályamodell ke-
retében a hivatásos állomány 2016-ban átlagosan további 
ötszázalékos illetményemelésben részesült, és a közalkal-
mazottak bére is emelkedett a 2015-ben bevezetett rend-
védelmi ágazati pótlék újabb ötszázalékos emelésével.

Új eszközt is kaptak a vezetők a dolgozók munkájának 
megbecsülésére, motiválására, a kiemelkedő teljesítményt 
nyújtók elismerésére, mivel központi költségvetésből a ka-
tasztrófavédelem 2015-ös teljesítménye alapján több mint 
egymilliárd-kétszáztizenegymillió forintot fordíthatott 
teljesítményjuttatásra. A hivatásos állomány 9 ezer 266 
tagja részesült 2015-ös teljesítménye alapján plusz jutta-
tásban, amelyet két részletben, az áprilisi és a szeptemberi 
illetménnyel együtt kaptak meg. 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv 2016. január elsején 
11 ezer 321 rendszeresített és 10 ezer 688 feltöltött stá-
tusszal rendelkezett. A szervezési állománytáblázat 2016. 

február elsejei módosítását az előző időszak működési ta-
pasztalatain túl a kéményseprőipari tevékenység átvétele, 
valamint a hatósági, szakhatósági feladatok bővülése in-
dokolta. Mindennek eredményeképpen a rendszeresített 
státuszok száma 12 ezer 909-re növekedett, ezek közül 11 
ezer 370-et töltöttek be. A katasztrófavédelem állományá-
ba való tartozás, a tűzoltószakma továbbra is nagy társa-
dalmi elismertségnek örvend, ami a szervezet fluktuációs 
mutatóiban is nyomon követhető. Évek óta nagyon keve-
sen hagyják el a szervezetet, 2016-ban 385-en távoztak, 
ezzel szemben 1086 kolléga felvételére került sor. 

Az állomány nagy része normakövető magatartást tanúsí-
tott, az előző évhez képest csökkent a normasértő cselek-
mények száma. 
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Az új rendszerű tűzoltó szakképzésben már több mint ez-
ren fejezték be tanulmányaikat, így a végrehajtói állomány 
mintegy negyede rendelkezik átfogó rendvédelmi és kor-
szerű szakmai ismeretekkel. A szerparancsnoki állomány-
nál korábban meglévő létszámhiány a képzések ütemezett 
végrehajtásával megszűnt.

2016. július elsejétől az ország nagy részén a hivatásos 
katasztrófavédelemi szerv végzi a kéményseprőipari tevé-
kenységet. Első körben a már korábban kéményseprőként 
tevékenykedő szakképzett kéményseprők állományba vé-
tele történt meg. Ezzel párhuzamosan megkezdődött az 
állományból kéményseprő tevékenységet vállaló tűzoltók 

képzése a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban. A 
szakmunkások képzése mellett a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara bevonásával megtörtént a szakmunkások 
mestervizsgára való felkészítése is.
 
A tűzvizsgálói tevékenység magas színvonalú és hatékony 
végzéséhez egy egymásra épülő, elméleti és gyakorlati is-
mereteket egyaránt nyújtó képzési rendszert alakítottak 
ki. A rendőrség tanintézeteiben megtartott tűzvizsgálati 
témájú továbbképzéseken az ezen tevékenységet végzők el-
mélyíthették helyszínelési és kriminalisztikai ismereteiket.

A veszélyes áruk szállításának ellenőrzése a katasztrófavé-
delem egyik fő feladatává vált, ezzel összhangban a szerve-
zet megteremtette az ellenőrzésre jogosult állomány saját 
keretek közötti felkészítésének kereteit. 

Az elmúlt években kialakított területi egészségügyi, pszi-
chológiai és munkabiztonsági ellátó központokban to-
vábbra is magas színvonalú alapellátást kap az állomány 
mind egészségügyi, mind pszichológiai, mind fogászati 
téren. A megnövekedett létszám miatt megkezdődött egy 
új területi egészségügyi, pszichológiai és munkabiztonsági 
ellátó központ kialakításának tervezése, ez várhatóan Mis-
kolcon működik majd.

A megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjárművek vezeté-
séhez szükséges PÁV-vizsgálatokat a BM OKF által mű-
ködtetett pszichológiai labor biztosította a hivatásos, az 
önkormányzati, a létesítményi és az önkéntes állomány 
részére.
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Az alapellátó egységek egységes eljárásrend szerint végez-
ték a Tűzoltó II. képzésbe jelentkezők, valamint a kémény-
seprők kiválasztását, az alkalmassági vizsgálatokat és a 
különböző szűréseket, valamint megkezdték a felkészülést 
az életpályamodell következő eleme, az egészségkárosodá-
si ellátás bevezetésével kapcsolatos feladatokra.
 
A betegségek és munkabalesetek megelőzése érdekében 
az egészségvédelmi megbízottak a regionális továbbkép-
zéseken egészségfejlesztő, közegészségügyi, járványügyi 
és munkavédelmi témájú felvilágosító előadásokat hall-
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gathattak meg. Ezek hatékonyságát igazolja, hogy 2016-
ban csökkent az ezer főre jutó munkabalesetek száma.
Már hagyománynak tekinthető, hogy a szakterület a vö-
rösiszap-katasztrófa évfordulójára országos véradó napot 
szervez, amelyen 2016-ban kiemelkedő számban vettek 
részt a hivatásos katasztrófavédelmi szervek munkatársai, 
több mint ezeregyszázan adtak vért.

Az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület az elmúlt 
időszakban végzett sportszervezési tevékenységének, va-
lamint a sikeres tagtoborzásnak köszönhetően létszámát 
tekintve a legnagyobb rendvédelmi sportegyesületté vált. 

Állomány életkor szerinti megoszlása 
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Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

A katasztrófavédelmi Oktatási Központ feladatai sokré-
tűek, az intézmény az oktatói munka mellett aktív sze-
repet játszik a szakmai vizsgáztatásokban, kidolgozza és 
naprakészen tartja a képzési programokat, tanterveket, a 
tanmeneteket és más képzési dokumentumokat. 

A szakképzési igényeknek megfelelően 2016 júniusában 
rendészeti szervező tűzvédelmi szervező szakmairányon 
78, katasztrófavédelmi szervező szakmairányon 17, ipar-
biztonsági szervező szakmairányon 11 hallgató végzett. A 
nyári tanévzáróig 67 szerparancsnok és 89 tűzoltó II. szak-
képzést elvégzett hallgatót bocsátott ki a központ. 2016 
szeptemberében 49 tűzvédelmi, 14 katasztrófavédelmi 
és 6 iparbiztonsági szervező, 68 szerparancsnok, 33 tűz-
oltó I. és 92 tűzoltó II. hallgató kezdte meg tanulmányait 
a különféle szakképzésekben. Kéményseprőipari szakkép-
zésben külső képző szerveknél 79-en végeztek. Több év 
után tavaly először tűzvédelmi előadó szakképzés indult 
29 hallgató részvételével. A tanintézetben önkormányzati 
és létesítményi tűzoltóknak indított tanfolyamokon 48-an 
végeztek, biztosítva a nem hivatásos tűzoltóságok szakem-
ber-utánpótlását. Valamilyen tűzoltótechnikára összesen 
3658-an szereztek kezelői jogosultságot. 

Az új rendvédelmi életpályamodellhez kapcsolódva 2016 
októberében megjelent a rendfokozati vizsgáról szóló 
BM-rendelet. Az oktatói állomány tagjai közül többen 
vettek részt a tananyag kidolgozásában és a vizsgakér-
dések összeállításában, valamint a felkészítő foglalkozá-
sok megtartásában. A BM Országos Katasztrófavédelmi  
Főigazgatóság, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ, va-
lamint a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ állomá-

nya esetében a KOK hajtja végre a tiszthelyettesi, a zász-
lósi és tiszti rendfokozati felkészítéseket és vizsgákat, a 
főtiszti rendfokozati felkészítéseket és vizsgákat országos 
szinten a tanintézet bonyolítja le.

Az új típusú, kihelyezett rendészeti vezetővé képző tanfo-
lyam két tréningcsoportjában huszonnégyen sajátították 
el a meghatározott tananyagot, ők már valamennyien az 
új típusú, háromnapos kiválasztási eljáráson vettek részt. 

A tűzmegelőzési gyakorlati továbbképzés 2016 októberé-
től öt turnusban zajlott, 114 kolléga vett rajta részt. 

A műveletirányító referensek hét- és nyolchetes képzé-
se levelező rendszerben 2015 októberében, illetve 2016 
februárjában kezdődött. A 2017 január végi vizsgákkal 
sikerült megfelelni a 2015-es felmérés szerinti 173 fős 
képzési igénynek.
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A tűzvédelmi és hatósági szakcsoport napi oktatási fel-
adatai mellett meghatározó szerepet vállalt a hatósági 
területen dolgozók elméleti és gyakorlati továbbképzésé-
ben. A tűzoltási és mentési szakcsoport tagjai részt vettek 
a műveletirányító referensek képzésében, a Disaster me-
dic felkészítésekben, amelyek során kiképezték az első 18 
instruktort. A műszaki szakcsoport fontos feladata volt a 
magyar gyártmányú gépjárműfecskendők, valamint az új 
típusú Magirus létrák kezelőinek felkészítése. A polgári 
védelmi és iparbiztonsági szakcsoport a fővárosi és me-
gyei katasztrófavédelmi igazgatóságok igényeinek meg-
felelően bonyolította le a veszélyesáru-szállítási ellenőr-
tanfolyamokat és KML képzéseket. A nyelvi szakcsoport 
több külföldi szakmai utat is szervezett a tanári állomány 
részére. A kéményseprőipari szakcsoport 2016-ban 
kezdte meg önálló tevékenységét. Első ízben bonyolította 
le – külső közreműködők nélkül – a kéményseprő szak-

munkások 800 órás képzését, és az év során ezzel párhu-
zamosan – a Budapesti Iparkamarával együttműködve 
– felkészítette a jelölteket a mestervizsgára.
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Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

Katasztrófavédelmi Kutatóintézet

A KOK háttérintézményeként működő Katasztrófavédel-
mi Kutatóintézet tevékenységének meghatározó eleme 
a tűzvédelmi termékek típusazonosító és minősítő vizs-
gálata, a tűzeseteket követő tűzvizsgálati eljárások során 
gyűjtött minták gyúlékonyanyag-tartalmának elemzése, 
valamint időszakos minőségellenőrző vizsgálatok lefoly-
tatása, elsősorban a habképzőanyag-készletek készenlét-
ben tarthatóságának megállapítása céljából.

Az intézet a termékvizsgálatokat és a tűzvizsgálat mű-
szeres analitikai eljárásait akkreditált laboratóriumként 
végzi. Ennek eredményeként 2016-ban 56 tűzvédelmi 
megfelelőségi tanúsítványt adott ki és több mint 150 tűz-
vizsgálati minta illékonyanyag-tartalmának elemzését 
követően 116 igazságügyi szakértői véleményt készített el.

A tűzoltáshoz használt habképző anyagok állapotának 
rendszeres ellenőrzésére a gazdálkodó szervezeteket 
tűzvédelmi jogszabály kötelezi. 2016-ban az időszakos 
oltóanyag-vizsgálat keretében az intézet 202 mintát mi-
nősített.

Tűzvizsgálati igazságügyi szakvélemények és az ehhez 
megvizsgált minták számának alakulása
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A kutatóintézet szervezi a katasztrófavédelmi mobil la-
borok állománya számára az úgynevezett jártassági gya-
korlatokat, amelyek során a kollégáknak valós gyakorlati 
és szimulált veszélyesanyag-azonosítási és -felderítési 
feladatokat kell megoldaniuk. 2016-ban nyolc gyakorlat 
keretében tizenhat egység vett részt az intézet által szer-
vezett és lebonyolított tréningeken.

Katasztrófavédelem Központi 
Múzeuma

A Katasztrófavédelem Központi Múzeuma a hagyomá-
nyos múzeumi szakmai feladatok mellett számos ki-
helyezett kiállításon mutatkozott be a tavalyi évben. 
Nyíregyházán a tiszai árvíz tizenötödik évfordulója al-
kalmából rendezett fotókiállítással, Dunaújvárosban az 
Intersica Múzeumban a „Szent Flórián katonái – A tűz-
oltóság története” című, Pápán a helyi tűzoltóság fenn-
állásának száznegyvenötödik évfordulója alkalmából a 
„Szent Flórián a védőszent” című kiállításával. A Duna 
Palotában „A szekértől a kék lámpáig” címmel rende-
zett makettkiállítás volt látható. A mind élénkebbé váló 
nemzetközi kapcsolatok keretében Ausztriában, Szent 
Flóriánban is bemutatkozott a múzeum. Az intézmény a 
2001. szeptember 11-i terrortámadás tizenötödik évfor-
dulójáról az „In memoriam 9/11 – Tisztelgés New York 
tűzoltó hősei előtt” című fotókiállítással emlékezett meg. 
A kiállítást Colleen Bell, az Amerikai Egyesült Államok 
akkori magyarországi nagykövete nyitotta meg és meg-
emlékező beszédet tartott Dan Daly tűzoltó ezredes, New 
York egykori tűzoltóparancsnoka is. 
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Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

A történelemtudományok keretében megjelent a „Tűzoltó 
szerkocsik Magyarországon” című művészi tudományos 
fotóalbum. A Magyar Tűzoltószövetség Hagyományőr-
ző Bizottságával közösen a múzeum szervezésében 
Balmazújvárosban rendezték meg a Hagyományőrző 
Tűzoltók III. Nemzetközi Konferenciáját. A csernobili 
atomkatasztrófa harmincadik évfordulójáról az intéz-
mény a Magyar Polgári Védelmi Tudományos Egyesü-
lettel közösen szervezett konferenciával és kiállítással 
emlékezett meg. A múzeum színesítette a városligeti 
rendőr-tűzoltó majálist, részt vett a Nemzeti Múzeum 
kertjében a hagyományok szerint megtartott Múzeumok 
Majálisán, valamint megrendezte a Múzeumok Éjsza-
káját. Karcagon és Szombathelyen ünnepélyes keretek 
között átadták a történelmi tűzoltó zászló másolatát. Ha-
lottak napja alkalmából az intézmény gyertyagyújtással 
és koszorúzással emlékezett meg a Fiumei úti sírkertben 
örök nyugalomra helyezett tűzoltókról. A múzeum kilen-
cedik alkalommal szervezte meg a Ne égess! irodalmi és 

rajzpályázatot, valamint a Filmklub programjai is egész 
évben zajlottak. Mindezek mellett a múzeum egész év-
ben folyamatosan fogadta az érdeklődőket központi épü-
letében és filiáléiban egyaránt. 

Katasztrófavédelem Központi 
Zenekara

A Katasztrófavédelem Központi Zenekara 2016-ban a 
hetvennyolcadik évadát zárta, az év során szerte az or-
szágban százkilenc koncertet adott. A muzsikusok állan-
dó fellépői a Budapesti Újévi Koncertnek, valamint az 
Ünnepi Könyvhét megnyitójának. A zenekar megjelené-
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sére külső felkérők is egyre szélesebb körben számítanak, 
hívták őket a Debreceni Virágkarneválra és játszottak 
már a francia nagykövetségen is.

Kiemelkedő feladat és jó lehetőség a szakmai fejlődés-
re a társszervekkel való együttműködés is. A rendőr- és 
tűzoltónapi rendezvényeken a Készenléti Rendőrség Ze-
nekarával együtt járták a fővárost a többezres közönség 
örömére, valamint visszatérő vendégei annak a fúvósze-
nei fesztiválnak, amelyet minden év szeptemberében a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zenekara szervez a Szent 
István Bazilika előtti térre. A zenekar a Duna Művészeti 
Társasággal húszéves kapcsolatot ápol, állandó fellépői a 
Duna Karneválnak, az ’56-os emlékév tiszteletére rende-
zett „Egy nép kiáltott” című előadással pedig az ország 
nagyobb városainak színházaiban tartott ünnepi műsor-
ban vettek részt.

A katasztrófavédelem és a Belügyminisztérium ünnepi 
rendezvényein változatos műsorokat szolgáltatnak a ze-
nészek, réz kvintett, fúvószenekari és big band felállás-
ban a zenei stílusok teljes tárházát felvonultatva. Minde-
zen túl a zenekar állandó résztvevője a főigazgatóság és a 
megyei igazgatóságok szervezte rendezvényeknek és ke-
gyeleti, illetve hétköznapi feladatokat is ellátnak. A 2016-
os évben a zenekar új, piros hagyományőrző díszegyen-
ruhát kapott, ami nemcsak kényelmesebb viselet, hanem 
impozáns megjelenést is kölcsönöz.
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Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

A Katasztrófavédelmi Intézet mára a Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetem oktatási és kutatási tevékenységének egyik 
meghatározó eleme, a magas szintű szakmai oktatáshoz 
szükséges személyi és technikai feltételek egya-
ránt rendelkezésre állnak. Az intézet számára 
a 2016-os év kiemelkedő eredménye az új 
katasztrófavédelem mesterképzési szak 
elindítása és a közszolgálati egyetem 
akkreditációs eljárásban történő sike-
res részvétele volt. Az oktatók szakmai 
felkészültsége és az akkreditációs felté-
teleknek való megfelelése kiemelkedő, 
tizenheten rendelkeznek tudományos 
fokozattal, nyolc habilitált doktor és öt 
doktorandusz végez tevékenységet  az in-
tézetben. 

A tavalyi tanévben több mint 1094 jelentkeztek az egye-
temre, közülük százhatvanöten kezdték meg tanulmá-
nyaikat. A 2016/2017-es tanév nappali munkarendben 

zajló katasztrófavédelem alapszakára huszone-
gyen, levelező munkarendben százan iratkoz-

tak be, minden második hallgató államilag 
támogatott képzésen vehet részt. Új ele-

me a képzésnek, hogy a katasztrófavé-
delem alapszak első évfolyam nappali 
munkarendű képzésében résztvevők 
tisztjelölti státuszban tanulnak. Az in-
tézet új mesterképzésén negyvennégyen 
kezdték meg tanulmányaikat, közülük 

huszonhatan államilag támogatott for-
mában tanulhatnak. A Katasztrófavédelmi 

Intézetben a 2015/16-os tanév végén összesen 
hatszázhúszan tanultak, kétszázharmincketten 
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fejezték be tanulmányaikat: kétszázhuszonkilenc hallga-
tó eredményes záróvizsgát tett, oklevelüket száznegyve-
nen vehették át. Az intézetnek a 2016/17-es tanév elején 
537 hallgatója volt.

A Katasztrófavédelmi Intézet az elmúlt évben nemzet-
közi tudományos konferenciát és önálló szakmai napot 
is szervezett, amelyeket a tavaszi és az őszi Tudományos 
Diákkori Konferencia egészített ki. A Babes–Bolyai Tu-
dományegyetemmel közös szervezésű Nyári Egyetemen 
is képviseltette magát az intézet. A Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetem egyik kiemelkedő eseménye a „Vihar 2016” 
elnevezésű, közös közszolgálati gyakorlat volt, amelynek 
szervezésébe az intézet is bekapcsolódott. Az intézet kép-
viseltette magát az egyetem nyílt napjain, az Educatio ki-
állításon, oktatói aktív résztvevői a BM OKF tudományos 
és tanácsadó testületei munkájának. Az elmúlt tanévben 

is átadták a Dr. vitéz Roncsik Jenő emlékplakettet és a 
Hallgatói Rőzsetőr vándordíjat.
 
2016 őszén a Belügyminisztérium, a BM Országos Ka-
tasztrófavédelmi Főigazgatóság és az egyetem vezetése 
a törvény szerinti felső korhatár elérése miatt elbúcsúz-
tatta az intézet alapító igazgatóját, a szervezetet ezután 
megbízottként a katasztrófavédelmi műveleti tanszék ve-
zetője irányította. 
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Hivatal 

A hivatali szervezet szilárd háttértámogatással biztosítot-
ta a szakterületek zökkenőmentes és jogszerű működé-
sét. 

A jogi szakterület szakszerűen, magas színvonalon 
képviselte a katasztrófavédelem érdekeit, végezte a jogi 
koordinációs feladatokat, ennek keretében tizenöt saját 
kezdeményezésű jogszabály módosításában vett részt, 
kilencszázkilenc, a Belügyminisztérium által küldött elő-
terjesztést véleményezett és nyolcvankilenc belső normát 
ellenjegyzett. Szakértelmével biztosította a főigazgatóság 
által megkötött szerződések jog- és szabályszerűségét, a 
jogi tevékenység hatékonyabbá tétele érdekében új jogi 
nyilvántartó rendszer kialakítását kezdte meg. 2016-ban 
a szervezethez huszonöt közérdekűadat-megismerési 
igény érkezett, ezeket az adatvédelmi felelős minden al-
kalommal maradéktalanul megválaszolta.
 

A közérdekű bejelentések, panaszok, javaslatok fogadá-
sára az igazgatási szakterületen belül ügyfélszol-
gálati iroda működik. A gyors, ügyfélbarát kiszolgálás 
jegyében az állampolgárok többféleképpen is felvehetik 
a kapcsolatot a szervezettel: ügyfélfogadási időben sze-
mélyesen beszélhetnek a munkatársakkal, írhatnak az 
ügyfélszolgálati elektronikus postafiókra, illetve hívhat-
ják az elkülönített, erre a célra szolgáló telefonvonalat, és 
természetesen használhatják a hagyományos postai utat 
is. Az ügyfélszolgálat 2016-ban kétezer-hatszáztizenöt ál-
lampolgári kérdést és egyéb megkeresést kezelt. A szer-
vezet eleget tett a közigazgatás hatékonyságának növe-
lése, az e-közigazgatási szolgáltatások körének bővítése 
érdekében meghatározott elvárásoknak.  

A rendezvények, kiállítások, bemutatók tovább erősí-
tették a katasztrófavédelem ismertségét és elismertségét. 
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2016-ban a szervezet ott volt minden olyan, a tevékeny-
ségét érintő, nagy közérdeklődésre számot tartó esemé-
nyen, ahol közelebb kerülhetett a lakossághoz és eljuttat-
hatta megelőző célú üzeneteit az emberekhez. 

Nemzetközi területen sikerült szorosabbra fűzni az 
együttműködést a katasztrófavédelem kétoldalú kap-
csolatai révén a szomszédos országok társszerveivel. A 
főigazgatóság új kapcsolatok kiépítését is kezdeményez-
te, Bosznia-Hercegovina, Macedónia, valamint Albánia 
társszerveivel vette fel a kapcsolatot. Mindezek mellett 
fogadta Oroszország és Ukrajna első számú katasztrófa-
védelmi vezetőjét. 2016-ban Budapest több ízben sietett 
a partnerországok segítségére, a főigazgatóság közremű-
ködésével segélyszállítmány indult Szlovéniába, Szerbiá-
ba, Macedóniába és Görögországba. 

A hivatásos katasztrófavédelmi szervezetrendszerben 
2004 óta egységes, MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány 
szerinti minőségirányítási rendszer működik. A 2016-
ban sikeres okirat-megújító audit zajlott, amelyen a 
szervezet a katasztrófavédelmi igazgatásalkalmazási te-
rületre ismét, 2018. július 30-ig szólóan megszerezte a 
tanúsítást.
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Ellenőrzési Szolgálat

Az ellenőrzési szolgálat 2016-ban is kiemelt figyelmet 
fordított az ellenőrzési-felügyeleti rendszer gyakorlati-
asságára, segítő jellegére és célirányosságára, a BM OKF 
belső kontrollrendszere működésének fejlesztésére, vala-
mint a helyi szervek vezetői által végrehajtott ellenőrzé-
sek minőségének javítására. 

2016-ban a főigazgatóság és az igazgatóságok összesen 6 
ezer 237 ellenőrzést hajtottak végre, 26,3 százalékkal ke-
vesebbet, mint az előző évben. 

A BM OKF központi szervként összesen 349 ellenőr-
zést hajtott végre, ebből három átfogó, egy igazgatói át-
adás-átvételi, tizenkét irányítószervi ellenőrzés, húsz 
témavizsgálat, valamint tizenhét célellenőrzés és három 
szakmai, továbbá tíz revizori és kétszáznegyven mobil 
ellenőrzés volt. Az év során összesen tizenhét szemle is 

történt. A mobil ellenőrzések legnagyobb részét a szolgá-
latellátás, szolgálatváltás, illetve a gyakorlatok ellenőrzé-
se tette ki. A mobil ellenőrzések csaknem 18 százaléka zá-
rult anélkül, hogy valamilyen hiányosságot tártak volna 
fel. A szakterület soron kívül, több alkalommal ellenőriz-
te a kéményseprőipari tevékenység átvételéből fakadó 
feladatok végrehajtását is.

Az ellenőrzési szakterület tevékenységéről havonta or-
szágos összegző jelentés készült, amely az év során kiegé-
szült a helyi szervek vezetői által végrehajtott, csaknem 
tizenhatezer ellenőrzés megállapításaival is. 

A szakterület a tavalyi évben a szervezeti változásokra 
tekintettel módosította a hivatásos katasztrófavédelmi 
szervek ellenőrzési és felügyeleti tevékenységének szabá-
lyairól szóló főigazgatói intézkedést. 
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A működés teljes területét lefedő ellenőrzések során ösz-
szegyűjtött adatok és információk elemzése, valamint a 
tapasztalatok feldolgozása révén a szakterület a szervezet 
vezetéséhez, a hatékony döntés-előkészítés megalapozásá-
hoz, illetve a javító intézkedések meghozatalához szükséges 
információkat biztosított. Az ellenőrzések jelentős, azon-
nali intézkedést igénylő hiányosságokat is feltártak, a fel-
számolásuk érdekében tett intézkedések nagyban javítot-
ták az érintett szakterületek tevékenységének minőségét.
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A katasztrófavédelem kommunikációs tevékenysége

Magyarországot 2016-ban nem sújtották katasztrófák, 
és hosszan elhúzódó káresemények sem voltak. A szer-
vezet éppen ezért kommunikációjának középpontjába 
a tűzoltói beavatkozást igénylő eseteket és a lakosság 
élet- és vagyonbiztonságát célzó, megelőző üzeneteket 
helyezte. A katasztrófavédelem a sajtót és az állampol-
gárokat nap mint nap tájékoztatta a káreseményekről 

és káresetekről, ezek mellett kezdeményező kommuni-
kációt folytatott a veszélyhelyzetek tudatos és tervszerű 
megelőzése érdekében. 

A főigazgatóság hivatalos weboldalának látogatottsága 
továbbra is magas, 2016 év végén keresték fel a legtöbben 
a honlapunkat: december 21-én csaknem 32 és fél ezer 
látogatást regisztráltunk.

A tavalyi évben tovább bővült a BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság hivatalos Facebook-oldalát 
kedvelők tábora: év végén körülbelül 17 és fél ezer ember 
tartozott ebbe a körbe. Az oldalon közzétett híreket a lá-
togatók rendszeresen figyelemmel kísérik, a posztok egy 
részét kommentelik, a megosztott híreket nem egyszer 
meg is osztják. Az oldal összességében betölti rendelte-
tését, annak használatával az állampolgárok közvetlenül 
kommunikálni tudnak a szervezettel.

Emelkedett a katasztrófavédelmi médiaszerveren re-
gisztráltak száma is: 2016 végéig a sajtó több mint 840 
képviselője döntött úgy, hogy rendszeresen használja az 
ide feltöltött több mint 82 ezer fotót és 18 órányi videót.

Két éve működteti a Kommunikációs Szolgálat az okoste-
lefonokra és táblagépekre fejlesztett veszélyhelyzeti érte-
sítési szolgáltatást (VÉSZ), amelyen keresztül a kataszt-
rófavédelem a nap huszonnégy órájában tájékoztatja az 
alkalmazást használókat a lakóhelyük, az úti céljuk által 
érintett területek és útvonalak, vagy akár az egész ország 
aktuális helyzetéről, a meteorológiai szolgálat figyelmezte-
téseiről és riasztásairól. A szezvezet a mobilalkalmazáson 
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keresztül egy év alatt csaknem 8 ezer 108 hírt juttatott el 
a felhasználókhoz. Szinte nincs olyan szerkesztőség az or-
szágban, ahol ne használnák hírforrásként az applikációt, 
így az ott közzétett hírek az 52 ezret is meghaladó számú 
felhasználónál lényegesen több emberhez jutnak el. 

A BM OKF 2015 márciusa óta elektronikusan teszi közzé 
a Katasztrófavédelem című tűz-, polgári védelmi és ipar-
biztonsági folyóiratát. A szervezet valamennyi webolda-
lán megjelenő magazin gazdag képi világával és exkluzív 
riportjaival, portréival igyekszik kielégíteni az állomány 
tagjai és a honlaplátogatók szervezet iránti érdeklődését. 
A katasztrófavédelem kommunikációs eszközei közül to-
vábbra is hangsúlyos szerepet kapnak a szóvivői közle-

mények és nyilatkozatok: a szervezet összesen 113 ezer 
726 alkalommal jelent meg a médiában.

A kommunikációs szakterület 2016-ban a Svájci-Magyar 
Együttműködési Program, A katasztrófavédelmi intéz-
ményrendszer helyi szintű kapacitásfejlesztése című pro-
jekt,  valamint a KEHOP 1.6.0. projektek nyilvánosságá-
nak biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtásában 
működött közre.



Megyei igazgatóságok

Győr-Moson-Sopron

Vas
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Somogy
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Fejér

Komárom- 
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Bács-
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Nógrád
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Nógrád

Heves

Csongrád

Békés
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Szatmár-
Bereg
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Abaúj-
Zemplén

Hajdú-
BiharJász-

Nagykun-
Szolnok



Mácsai Antal 
tű. ezredes

Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

igazgató

Lipták Attila 
tű. dandártábornok

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

igazgató

Dr. Farkasinszki Lóránt 
tű. ezredes

Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

igazgató

Szatmári Imre 
tű. dandártábornok

Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

igazgató

Tóth Tibor 
tű. dandártábornok

Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

igazgató

Magosi Lajos 
tű. ezredes

Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

igazgató



Varga Ferenc 
tű. dandártábornok

Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

igazgató

Csontos Ambrus 
tű. dandártábornok

Heves Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

igazgató

Sallai Péter 
tű. dandártábornok

Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

igazgató

Matuska Zoltán 
tű. ezredes

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

igazgató

Kovács Ferenc 
tű. dandártábornok
Hajdú-Bihar Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató

Németi László 
tű. ezredes

Komárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

igazgató



Seres Tibor 
tű. ezredes

Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

igazgató

Varga Béla 
tű. ezredes

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

igazgató

Branyiczky Márk 
tű. ezredes

Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

igazgató

Balázs Gábor 
tű. ezredes

Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

igazgató

Wéber Antal 
tű. dandártábornok

Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

igazgató

Dr. Bognár Balázs 
tű. ezredes
Vas Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató



Dányi Béla 
tű. dandártábornok
Veszprém Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató

Egri Gyula 
tű. ezredes

Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

igazgató

Rajnai Attila 
BM HEROS Zrt.

vezérigazgató

Berecz György 
tű. ezredes

Gazdasági Ellátó Központ
igazgató

Dr. Papp Antal 
tű. ezredes

Katasztrófavédelmi
Oktatási Központ

igazgató
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Baranya 
megye

A megye alapadatai:

Terület nagysága: 4486,5 km2

Települések:  301
Városok száma: 14
Lakosság száma: 397700
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 4
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:  5
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 2
Önkormányzati tűzoltóságok száma: -
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 14

Veszélyeztetettségi térkép:

 I. osztály 5 település

 II. osztály 96 település

 III: osztály 200 település
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Megyére jellemző veszélyeztetettség

•   ár- és belvízi veszélyeztetettség
•   földtani veszélyek
•   rendkívüli időjárás
•   veszélyesanyag-szállítmányok
•   veszélyes vegyi anyagokat előállító, tároló, felhasználó 

objektumok
•   tűzvédelmi veszélyeztetettség
•   vizek kártételei

Tűzoltósági szakterület 

2016-ban a hivatásos tűzoltó egységek összesen 1646 
káresetnél avatkoztak be: 512-szer tűzesetnél, 887 alka-
lommal pedig műszaki mentésnél. A műveletirányítás 
összesen 127 káreseményhez riasztotta a katasztrófavé-
delmi műveleti szolgálatot. A megye mentő tűzvédelme 
az önálló beavatkozói jogosultságot megszerzett Mecsek-
nádasdi Önkéntes Kiemelten Közhasznú Tűzoltó Egye-
sület működésének megkezdésével és az egységes képzé-
si rendszer bevezetésével még hatékonyabbá vált. 

Vonulási adatok
Tűzesetek száma: 512 db

Műszaki mentések száma: 887 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 10 db

Téves jelzések száma: 247 db

Baranya megye

887 db

10 db

512 db

247 db



Tűzesetek megoszlása
Szabad területen: 126 db

Közlekedés: 79 db

Ipar: 9 db

Otthon: 242 db

Kereskedelem: 15 db

Egyéb: 41 db

Iparbiztonsági szakterület

A Mohácsi Kikötői Szolgálat az Európai Unióba érkező ve-
szélyes áruk vízi szállítási belépő- és ellenőrző pontja, mű-
ködésével tehát nemcsak Magyarország, hanem az Euró-
pai Unió számára is szavatolja a veszélyes áruk szabályos 
belvízi szállítását. Az igazgatóság illetékességi területén 23 
veszélyes üzem található, ezek közül 4 felső küszöbértékű, 
6 alsó küszöbértékű, 13 pedig küszöbérték alatti veszélyes 
üzem. 2016-ban összesen 168 ADR ellenőrzés történt, 
ezek során 1391 járművet vizsgáltak meg, 202 veszélyes 
árut szállító jármű volt. Az ellenőrök 23 alkalommal haj-
tottak végre ADR telephelyen ellenőrzést. Vasúton 53 RID 
ellenőrzésre került sor, ezek során az ellenőrök összesen 
1118 vasúti járművet vizsgáltak meg, 595 tartozott a RID 
hatálya alá. Mindezek mellett 5 RID telephelyi ellenőrzés 
is történt. A Dunán végzett ADN ellenőrzések száma 366 
volt, a szakemberek összesen 1760 vízi járművet vettek 
górcső alá, 751 szállított veszélyes árut.

Integrált hatósági területen az igazgatóság és helyi szer-
vei összesen 4415 hatósági és 1258 szakhatósági eljárást, 
valamint 4800 hatósági ellenőrzést és 486 helyszíni 
szemlét folytattak le. A vízügyi, vízvédelmi szakterületen 
2167 hatósági (2037 vízügyi és 130 vízvédelmi), illetve 
614 szakhatósági (511 vízügyi és 103 vízvédelmi) eljárás 
indult. A megelőző jellegű lakosságvédelmi intézkedé-
sek megtétele érdekében összesen 1312 helyszíni szem-
lét folytatott le az igazgatóság, ezek közül 755 természeti 
eredetű kockázati helyszínekhez (vízelvezetők, fák-, fa-
sorok, víztározók, téli időjárási helyszínek) volt köthető.

Polgári védelmi szakterület

Több mint 110 településen alakult önkéntes mentőszer-
vezet és tovább növekedett az önkéntes tűzoltó egyesü-
letek száma is. A polgári védelem supervisori hatáskö-
rének alkalmazásával hatékonyabbá vált az igazgatóság 
megelőző tevékenysége. 

126 db

242 db

9 db

79 db

41 db

15 db
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Baranya megye

VÁSZ ellenőrzések alakulása
Ellenőrzött, ADR hatálya alá tartozó járművek 
száma 202 db

Ellenőrzött, ADN hatálya alá tartozó járművek 
száma 751 db

Ellenőrzött, RID hatálya alá tartozó járművek 
száma 595 db

Fejlesztések

2016-ban a siklósi és a komlói hivatásos tűzoltóságra ke-
rült egy-egy új HEROS-RÁBA AQUADUX-X típusú gép-
járműfecskendő. Az eszközpark új hőkamerákkal, védő-
felszerelésekkel, védőruházattal, gáztömör vegyvédelmi 
ruhával, kompozit palackokkal, hidraulikus feszítővágó 
készlettel, mászóövekkel gazdagodott.

751 db

202 db

595 db



Műszaki mentések megoszlása
Viharkár okozta beavatkozás: 136 db

Épületomlás: 15 db

Közúti baleset: 166 db

CO-mérgezés: 9 db

Veszélyes anyag: 2 db

Holttest kiemelése: 10 db

Méhek, darazsak eltávolítása: 2 db

Állatmentés: 9 db 

Favágás: 243 db

Egyéb: 295 db

Hatósági, szakhatósági eljárások adatai
I. fokú szakhatósági ügyek száma: 1258 db

I. fokú hatósági ügyek száma: 4407 db

II. fokú szakhatósági ügyek száma: 0 db

II. fokú hatósági ügyek száma: 8 db

4407 db

8 db

1258 db

295 db

136 db

10 db

15 db

9 db

2 db

2 db

9 db

243 db

166 db
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Bács-Kiskun 
megye

A megye alapadatai:

Terület nagysága: 8445 km²
Települések: 119
Városok száma: 22
Lakosság száma: 513.687
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 6
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 2
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 9
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 30
 +5 hagyományőrző

Veszélyeztetettségi térkép:

 I. osztály 8 település

 II. osztály 40 település

 III: osztály 71 település
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Megyére jellemző veszélyeztetettség

• nagy kiterjedésű erdőtüzek 
• ár- és belvízi veszélyeztetettség
• rendkívüli időjárás
• veszélyes vegyi anyagok előállítása, tárolása és 

feldolgozása
• veszélyesanyag-szállítmányok
• nukleáris veszélyeztetettség
• földrengés

Tűzoltósági szakterület 

2016-ban összesen 3504 riasztást kapott a megye, 1732 
alkalommal tűzesethez, 1772-szer pedig műszaki men-
téshez. Tűzvizsgálat 50 esetben indult. A megyei kataszt-
rófavédelmi műveleti szolgálatot összesen 85 esethez 
riasztották: 13 műszaki mentéshez és 72 tűzesethez. Or-
govány és Akasztó település önkéntes tűzoltó egyesülete 
megszerezte az önálló beavatkozásra való jogosultságot. 
Az országos tűzmegelőzési hatósági versenyt, valamint a 
tűzvizsgálók országos versenyét az igazgatóság csapata 
nyerte meg. Az országos tűzoltósport-versenyen a me-
gye csapata első lett 4x100 méteres futásban és horog-
létramászásban, az összetett csapatversenyben pedig a 
harmadik hely lett az övék. A bajai tűzoltók az országos 
kismotorfecskendő-szerelési bajnokságon, „modern” ka-
tegóriában a negyedik helyen zártak.

Vonulási adatok
Tűzesetek száma: 1732 db

Műszaki mentések száma: 1772 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 18 db

Téves jelzések száma: 827 db

Bács-Kiskun megye

1772 db

18 db

1732 db

827 db



Tűzesetek megoszlása
Szabad területen: 363 db

Közlekedés: 116 db

Ipar: 59 db

Otthon: 779 db

Kereskedelem: 25 db

Egyéb: 143 db 

Iparbiztonsági szakterület

A megyében 4 felső küszöbértékű, 10 alsó küszöbértékű 
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és 23 küszöbér-
ték alatti üzem működik, valamennyi üzem végleges 
katasztrófavédelmi engedéllyel rendelkezik. Veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset nem fordult elő 
2016-ban. A veszélyes szállítmányok iparbiztonsági ha-
tósági ellenőrzése során 4968 jármű közúti (ADR) 2327 
vasúti (RID), 2528 belvízi folyami (ADN), valamint 158 
telephely vizsgálatára került sor. A szabálytalanságok 
száma közúton és vasúton egyaránt csökkent. Az iparbiz-
tonsági szakterület kiemelkedően szerepelt a szakmai ve-
télkedőkön: az országos ADR-vetélkedőt és az országos 
katasztrófavédelmi sugárfelderítő egységek vetélkedőjét 
követően az országos RID-versenyen is az első helyen vé-
geztek a szakemberek.

Polgári védelmi szakterület

A szakterület kiemelt figyelmet fordít a tanulóifjúság 
felkészítésére. A katasztrófavédelmi ifjúsági versenyben 
összesen 220 diák vett részt. Az országos megmérettetés 
középiskolai kategóriájában második helyezést ért el a 
megyei csapat. Az igazgatóságnak 44 középiskolával van 
katasztrófavédelmi közösségi szolgálat teljesítését érin-
tően érvényes együttműködési megállapodása: 1383 diák 
vett részt a foglalkozásokon és gyakorlatokon. A telepü-
lések önvédelmi képességét 56 települési, újonnan mega-
lakított mentőcsoport erősíti, felkészítésük, rendszerbe-
állító gyakorlatuk és minősítésük megtörtént. Rendkívüli 
időjárási helyzetek kezelésére, alapvető vízkárelhárítási 
feladatokra, kötéltechnika alkalmazására, valamint veze-
tés és irányításra, valamint logisztikai tevékenység vég-
zésére szereztek a minősítéssel jogosultságot.

779 db

25 db

363 db

143 db

116 db

59 db
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Bács-Kiskun megye

VÁSZ ellenőrzések alakulása
Ellenőrzött, ADR hatálya alá tartozó járművek 
száma: 265 db

Ellenőrzött, ADN hatálya alá tartozó járművek 
száma: 36 db

Ellenőrzött, RID hatálya alá tartozó járművek 
száma: 1470 db

Fejlesztések

Bács-Kiskun megye gépjárműállománya két új 
HEROS-RÁBA AQUADUX-X típusú gépjárműfecsken-
dővel bővült, az egyik Kiskunfélegyházára, a másik a kis-
kunhalasi tűzoltóságra került, emellett egy új művelet-
parancsnoki Ford Ranger gépjárművel bővült az arzenál. 
Az elmúlt esztendőben új hőkamerák, védőfelszerelések, 
védőruházat, gáztömör vegyvédelmi ruhák, kompozit 
palackok is bővítették az eszközparkot.

1470 db

36 db
265 db



Műszaki mentések megoszlása
Épületomlás: 26 db

Közúti baleset: 364 db

CO-mérgezés: 18 db

Veszélyes anyag: 9 db

Holttest kiemelése: 13 db

Méhek, darazsak eltávolítása: 14 db

Állatmentés: 18 db 

Favágás: 498 db

Egyéb: 177 db

Hatósági, szakhatósági eljárások adatai
I. fokú szakhatósági ügyek száma: 1517 db

I. fokú hatósági ügyek száma: 4695 db

II. fokú szakhatósági ügyek száma: 11 db

II. fokú hatósági ügyek száma: 4 db

4695 db

4 db

1517 db

11 db

364 db

177 db

26 db

18 db

18 db

498 db

9 db

13 db

14 db
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Békés 
megye

A megye alapadatai:

Terület nagysága: 5631 km2

Települések: 75
Városok száma: 22
Lakosság száma: 346.829
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 6
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 1
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 3
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 17

Veszélyeztetettségi térkép:

 I. osztály 13 település

 II. osztály 36 település

 III: osztály 26 település
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Megyére jellemző veszélyeztetettség

• ár- és belvízi veszélyeztetettség
• veszélyes vegyi anyagokat előállító, tároló, felhasználó 

üzemek
• veszélyesanyag-szállítmányok
• rendkívüli időjárási körülmények
• kritikusinfrastruktúra-elemek sérülése
• földrengés 

Tűzoltósági szakterület 

2016-ban a hivatásos tűzoltó egységek összesen 1640 ká-
resetnél avatkoztak be: ezek közül 486 tűzeset, 792 pedig 
műszaki mentés volt. A műveletirányítás összesen 126 
káreseményhez riasztotta a katasztrófavédelmi műveleti 
szolgálatot.

Vonulási adatok
Tűzesetek száma: 486 db

Műszaki mentések száma: 792 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 19 db

Téves jelzések száma: 343 db

Vonulási adatok összesen: 1640 db

KMSZ vonulások száma: 126 db

Tűzeseti helyszíni szemle: 39 db

Tűzvizsgálat: 31 db

Békés megye

1640 db

19 db

31 db

792 db

343 db

486 db

126 db

39 db



Tűzesetek megoszlása
Szabad területen: 121 db

Közlekedés: 33 db

Ipar: 40 db

Otthon: 259 db

Kereskedelem: 7 db

Egyéb: 8 db

Iparbiztonsági szakterület

2016-ban az igazgatóság 74 alkalommal hajtott végre 
ellenőrzést veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmény-
ben (43 iparbiztonsági ellenőrzés és 13 üzemazonosítás 

zajlott, 18 esetben pedig a biztonsági dokumentumok 
vizsgálata történt meg). A veszélyes anyagok közúti és 
vasúti szállításának biztonságos lebonyolítását 230 eset-
ben ellenőrizték a szakemberek, a kontrollok keretében 
1947 közúti és 4185 vasúti járművet vizsgáltak meg. 

Polgári védelmi szakterület

A vízfolyások jelentette kockázatokat az igazgatóság az 
elmúlt évek önkormányzati és tűzoltói beavatkozásainak 
elemzése alapján mérte fel és ellenőrizte, 2016-ban 131 
kockázati helyszínt vizsgáltak meg. Az igazgatóság 2016-
ban összevont törzsvezetési és terepgyakorlatot tartott a 
megyei és járási mentőcsoportok számára, azon összesen 
140 fő vett részt. A megyében valamennyi mentőcsoport 
rendelkezik nemzeti minősítéssel. Az önkéntesekre első-
sorban viharkárok felszámolásával összefüggő, ideigle-
nes helyreállítási, kutyás nyomkövetési és terepkutatási, 
búvár személykeresési és vízfelszín alatti mentési felada-
tok vártak a Szarvas település környezetében kialakított 
kárhelyszíneken. 

259 db

7 db

121 db

40 db

33 db

8 db
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Békés megye

VÁSZ ellenőrzések alakulása
Ellenőrzött, ADR hatálya alá tartozó járművek 
száma: 152 db

Ellenőrzött, RID hatálya alá tartozó járművek 
száma: 985 db

Ellenőrzött, ADN hatálya alá tartozó járművek 
száma: 0 db

Fejlesztések

Az elmúlt évben a szeghalmi és a gyulai tűzoltóság jár-
műparkja gyarapodott, előbbi egy HEROS-RÁBA  
AQUADUX-X, utóbbi egy új HEROS-RÁBA AQUADUX-X 
4000-es típusú tűzoltógépjárművel. 

985 db

152 db



Hatósági, szakhatósági eljárások adatai
I. fokú szakhatósági ügyek száma: 1355 db

I. fokú hatósági ügyek száma: 2808 db

II. fokú szakhatósági ügyek száma: 0 db

II. fokú hatósági ügyek száma: 8 db

2808 db

8 db

1355 db

Műszaki mentések megoszlása
Viharkár okozta beavatkozás: 97 db 

Épületomlás: 12 db

Közúti baleset: 151 db

CO-mérgezés: 14 db

Veszélyes anyag: 8 db

Holttest kiemelése: 11 db

Méhek, darazsak eltávolítása: 58 db

Állatmentés: 29 db

Favágás: 184 db

Egyéb: 236 db
151 db

97 db

58 db

29 db

14 db

236 db

184 db

8 db

11 db

12 db
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Borsod-
Abaúj-

Zemplén
megye

A megye alapadatai:

Terület nagysága: 7247 km2

Települések: 358 db
Városok száma: 28 db
Lakosság száma: 667.594 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 4 db
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma. 9 db
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 5 db 
Önkormányzati tűzoltóságok száma: -
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma 34 db

Veszélyeztetettségi térkép:

 I. osztály 13 település

 II. osztály 208 település

 III: osztály 137 település
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Megyére jellemző veszélyeztetettség

• ár- és belvízi veszélyeztetettség
• rendkívüli időjárás
• földtani veszélyforrások
• veszélyes ipari üzemek
• veszélyes áruk szállítása
• felszíni- és felszín alatti vizek (elsősorban ivóvízbázi-

sok) sérülékenysége

Tűzoltósági szakterület 

2016-ban Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 5 ezer 389 
esetben vonultak a tűzoltók, 3 ezer 249 alkalommal tűz-
höz, 2 ezer 140 esetben pedig műszaki mentéshez. A me-
gyében 2016-ban 30 esetben indult tűzvizsgálati eljárás. 
A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat összesen 100 
alkalommal vonult, ebből 56 esetben tűzesethez, 44 eset-
ben műszaki mentéshez. Az igazgatóság komoly eredmé-
nyeket ért el a szabadtéri tüzek megelőzése terén, ezek 
száma csaknem 60 százalékkal csökkent. A BM OKF és 
a Magyar Tűzoltószövetség közös pályázatán keresztül a 
megyei önkéntes tűzoltó egyesületek több mint 16,6 mil-
lió forint támogatáshoz jutottak.

Vonulási adatok
Tűzesetek száma: 3249

Műszaki mentések száma: 2140

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 102

Téves jelzések száma: 1808

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

3249 db

102 db

2140 db

1808 db



Tűzesetek megoszlása
Szabad területen 587 db

Közlekedés 40 db

Ipar 29 db

Otthon 523 db

Kereskedelem 19 db

Egyéb 106 db

Iparbiztonsági szakterület

A megyében továbbra is kiemelkedő számban vannak je-
len ipari tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek és 
a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek száma is nőtt. 
Az igazgatóság a hatékonyabb együttműködés, a biztonság 
erősítése érdekében kétnapos iparbiztonsági konferenciát 
szervezett, amelyen a megyében lévő, veszélyes anyagok-
kal foglalkozó üzemek üzemeltetői vettek részt.

Polgári védelmi szakterület

2016-ban 56 oktatási intézménnyel működött együtt az 
igazgatóság, 505 diák jelentkezett közösségi szolgálatra. 
Az óvodás korosztályból 3081, az általános iskolások közül 
3782, közép- és felső iskolai korcsoportból pedig 2952 gye-
rek, valamint 422 pedagógus kapott felkészítést kataszt-
rófavédelmi ismeretekből. 2016 egyik kiemelt feladata az 
önkéntes települési mentőcsoportok megalakítása volt. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében jelenleg 133 települé-
si mentőcsoport áll készen 1300 fővel arra, hogy szükség 
esetén segítséget nyújtson. Az önkéntes mentőszervezetek 
részére kiírt országos pályázatban résztvevők a megyében 
csaknem 8,6 millió forint támogatást nyertek el.

A részleges külsővédelmiterv-gyakorlatok 2016 szeptem-
bere és novembere között, a települési önkéntes mentő-
csoportok részvételével zajlottak. Az év során kiemelt 
jelentőségű volt a megyei védelmi bizottság Mezőkövesd 
közigazgatási területén lebonyolított gyakorlata, amely-
nek résztvevői a fegyveres összeütközések időszakában 
végrehajtandó polgári védelmi feladatokat gyakorolták. 
A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kö-
zös szervezésben végrehajtott honvédelmi felkészítésen 
és gyakorlaton összesen 386 fő vett részt.

2016-ban az időjárási szélsőségek jellemezték a megyét: 
februárban a Bódva és a Sajó, valamint néhány hegyvi-
déki patak áradása miatt jelentkeztek nagyobb számban 
katasztrófavédelmi feladatok, májusban és júliusban pe-
dig a vízgyűjtő területről lezúduló iszapos víz adott mun-
kát Múcsony településen.

587 db

19 db

523 db

106 db

40 db

29 db
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VÁSZ ellenőrzések alakulása
Ellenőrzött, ADR hatálya alá tartozó járművek 
száma 407 db

Ellenőrzött, ADN hatálya alá tartozó járművek 
száma 0 db

Ellenőrzött, RID hatálya alá tartozó járművek 
száma 997 db

Fejlesztések

A BM HEROS LEK vezetésével elkészült egy légzés-
védelmi eszközöket felülvizsgáló és javító kisműhely.  
Sátoraljaújhelyen lebontották a hidegraktárat, a cigándi 
őrsön kijavították a tetőt, elkészült az aggteleki őrs külső 
vízszigetelése, Mezőkövesden a tűzoltóság tetőszigete-
lése, felújították a szerencsi laktanya melléképületeinek 
tetejét, az igazgatóság szolgálati lakását, Diósgyőrben 
pedig átépítették a szennyvízhálózatot. 2016-ban három 
HEROS-RÁBA AQUADUX-X 4000 gépjárműfecskendőt 
és egy Ford Ranger XL 4x4 2.2 TDCI típusú KMSZ-gép-
járművet vett át az igazgatóság. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

985 db

152 db



Hatósági, szakhatósági eljárások adatai
I. fokú szakhatósági ügyek száma: 2627 db

I. fokú hatósági ügyek száma: 1653 db

II. fokú szakhatósági ügyek száma: 1 db

II. fokú hatósági ügyek száma: 3 db

Műszaki mentések megoszlása
Viharkár okozta beavatkozás 162 db

Épületomlás 32 db

Közúti baleset 394 db

CO-mérgezés 29 db

Veszélyes anyag 14 db

Holttest kiemelése 18 db

Méhek, darazsak eltávolítása 54 db

Állatmentés 46 db

Favágás 481 db

Egyéb 255 db

2627 db1653 db

3 db 1 db

255 db

162 db

54 db

46 db

32 db

481 db

394 db

14 db

18 db

29 db
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Csongrád  
megye

A megye alapadatai:

Terület nagysága: 4263 km2

Települések: 60
Városok száma: 10
Lakosság száma: 406205 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 2
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 5
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 2
Önkormányzati tűzoltóságok száma: -
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 19

Veszélyeztetettségi térkép:

 I. osztály 4 település

 II. osztály 24 település

 III: osztály 32 település
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Megyére jellemző veszélyeztetettség

• ár- és belvíz veszélyeztetettség
• rendkívüli időjárás
• veszélyes anyagok szállítása
• veszélyes vegyi anyagokat előállító, tároló, felhasználó 

objektumok

Tűzoltósági szakterület 

Tavaly Csongrád megyében kereken ezer tűzhöz, illetve 
948 műszaki mentéshez vonultak a tűzoltók. A műsza-
ki mentések száma és a beavatkozást igénylő tűzesetek 
száma 12 százalékkal csökkent az előző évihez képest. 
2016 csapadékosabb volt, ami kedvezően hatott a sza-
badtéri tüzek számának alakulására, és alacsonyabb volt 
a viharos napok száma is, ami pedig a műszaki menté-
sek mennyiségére hatott jótékonyan. A szabad területen 
keletkezett tűzesetek száma 2015-höz viszonyítva 29, az 
elmúlt öt év átlagához képest pedig 39 százalékkal csök-
kent. Tűzvédelmi ellenőrzéssorozat zajlott 2016-ban a 
középmagas, magas épületekben, az ipari létesítmények 

Vonulási adatok
Tűzesetek száma 1000 db

Műszaki mentések száma 948 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma 6 db

Téves jelzések száma 277 db

Csongrád megye

1000 db

6 db

948 db

277 db



Tűzesetek megoszlása
Szabad területen 211 db

Közlekedés 114 db

Ipar 18 db

Otthon 565 db

Kereskedelem 24 db

Egyéb 43 db

területén, a szabadtéri tűzesetek megelőzése érdekében 
pedig határszemléket végeztek. A tűzvizsgálatok eredmé-
nyességi mutatói is javultak, az esetek 82 százalékában a 
szakemberek sikeresen felderítették a tűz okát.

Iparbiztonsági szakterület

Az iparbiztonsági szakterület 34 küszöbérték feletti,  
illetve az alatti üzemet felügyel, így országos összehason-
lításban is a legveszélyeztetettebb megyék közé tartozik.  
Csongrád megyében kiemelkedő a nemzetközi tranzitforga-
lom, ezért e szállítmányok ellenőrzése kiemelten fontos fel-
adat. A megye 2016-ban 3441 hatósági és 2175 szakhatósági 
eljárást bonyolított le. 

Polgári védelmi szakterület

A megyében megalakított települési, illetve területi szintű 
köteles polgári védelmi egységek összesen 3 ezer 280 tagot 
számlálnak, míg a települési, járási, és megyei önkéntes 
mentőcsoportok 509 tagot tartanak nyilván. 28 telepü-
lésen hoztak létre önkéntes mentőcsoportot, és a terüle-

211 db

565 db

18 db

114 db

43 db

24 db



112

Csongrád megye

VÁSZ ellenőrzések alakulása
Ellenőrzött, ADR hatálya alá tartozó járművek 
száma: 322 db

Ellenőrzött, ADN hatálya alá tartozó járművek 
száma: 0 db

Ellenőrzött, RID hatálya alá tartozó járművek 
száma: 507 db

ti rendeltetésű mentőcsoport mellett 7 járási önkéntes 
mentőcsoport is működik. Az érettségi alapfeltételeként 
előírt közösségi szolgálatát tavaly 607 diák teljesítette a 
megyei katasztrófavédelemnél.

Fejlesztések

2016-ban elsősorban az ingatlanok állagmegóvásához 
szükséges munkálatokat végeztetett el az igazgatóság, 
így a tűzoltóságokon jellemzően tisztasági festésre, fény-
csövek és szúnyoghálók cseréjére, kültéri nyílászárók 
festésére, mázolására, valamint homlokzati vakolat-

javításra került sor. A megyei igazgatóság székházára 
elektronikus őrzésvédelmi rendszert építettek ki, a sze-
gedi hivatásos-tűzoltóparancsnokság ügyeleti pultját 
pedig felújították. Kicserélték a csongrádi és a szentesi 
hivatásos-tűzoltóparancsnokság tetőhéjazatát, a Bel-
ügyminisztérium által meghirdetett energiaracionali-
zálási pályázaton nyert támogatás révén pedig megtör-
tént a szentesi laktanya fűtéskorszerűsítése. 2016-ban 
a megyei igazgatóság gépjárműállománya 2 HEROS- 
RÁBA AQUADUX-X típusú új gépjárműfecskendővel, 1  
Mercedes Sprinter gyorsbeavatkozóval, 1 Faun Tadano 
típusú daruval, 1 új utánfutóval és 2 tehergépjárművel 
bővült. 

507 db

322 db



Műszaki mentések megoszlása
Viharkár okozta beavatkozás: 222

Épületomlás: 7

Közúti baleset: 195

CO-mérgezés: 25

Veszélyes anyag: 4

Holttest kiemelése: 15

Méhek, darazsak eltávolítása: 13

Állatmentés: 10

Favágás: 244

Egyéb: 89

KMSZ vonulási adatok:
Tűzeset 96 db

Műszaki mentés 71 db

Téves jelzés 29 db

96 db

29 db

71 db

244 db

89 db

15 db

25 db

13 db

4 db

7 db

10 db

222 db

195 db
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Fejér  
megye

A megye alapadatai:

Terület nagysága: 4358 km2

Települések:  108
Városok száma:  17
Lakosság száma:  418.487
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:  2
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:  3
Katasztrófavédelmi őrsök száma:  1
Önkormányzati tűzoltóságok száma:  4
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:  24

Veszélyeztetettségi térkép:

 I. osztály 6 település

 II. osztály 55 település

 III: osztály 47 település





116

Megyére jellemző veszélyeztetettség

• ár- és belvíz
• rendkívüli időjárási körülmények
• partfalomlás, földcsuszamlás
• veszélyes anyagok előállítása, felhasználása, tárolása
• veszélyes anyagok szállítása közúton, vasúton és vízi 

úton
• kritikus infrastruktúra zavarai, leállása

Tűzoltósági szakterület 

A megyében tevékenykedő tűzoltókat 2016-ban 1 ezer 
404 alkalommal tűzesethez, 1 ezer 352 alkalommal pe-
dig műszaki mentéshez riasztották. Az év során 22 alka-
lommal indult tűzvizsgálati eljárás. A katasztrófavédel-
mi műveleti szolgálat 195 alkalommal vonult tűzoltás és 
műszaki mentés helyszínére. A mentő tűzvédelmi szem-
pontból fehér folton elhelyezkedő területek csökkentése 
érdekében 2016. január 1-jén önállóan beavatkozóként 
megkezdte működését a Lajoskomárom Önkéntes Tűz-
oltó Egyesület.  

Vonulási adatok
Tűzesetek száma: 1404 db

Műszaki mentések száma: 1352 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 15 db

Téves jelzések száma: 627 db

Fejér megye

1404 db

15 db

1352 db

627 db



Tűzesetek megoszlása
Szabad területen: 232 db

Közlekedés: 47 db

Ipar: 111 db

Otthon: 237 db

Kereskedelem: 13 db

Egyéb: 764 db

Iparbiztonsági szakterület

A szakterület veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek-
ben, illetve küszöbérték alatti üzemekben összesen 72 
alkalommal tartott szemlét, illetve ellenőrzést. A me-
gyében egy üzemzavar következett be. A létfontosságú 
rendszerelemek kijelölési eljárásának keretén belül az 
igazgatóság az egészségügyi ágazatban folytatott le ha-
tósági és szakhatósági eljárásokat. Fejér megyében sem 
a rendkívüli téli, illetve esős időjárás, sem a hosszantar-
tó hőség heteiben nem volt jelentős, lakosságot is érintő 
szolgáltatáskiesés.

Polgári védelmi szakterület

Júniusban Alap-Ercsi településeken tartották meg a já-
rási mentőcsoportok gyakorlatát, ennek során a telepü-
lési mentőcsoportok nemzeti minősítése is megtörtént. 

A tavaly végrehajtott szakterületi ellenőrzések száma 
682 volt, közöttük 216 kockázati helyszín is volt. 2016 
júniusában és júliusában a megye több településén ke-
letkezett helyi vízkár a nagy intenzitással, rövid idő alatt 
lehullott csapadék következtében. Az események legin-
kább a dombvidéki településeket érintették, közülük is 
legjobban Mór városát. A településeken az önkormány-
zati utakban és az érintett műtárgyakban is károk kelet-
keztek, a karsztvízszint emelkedése pedig Csóron okozott 
jelentős károkat. 

A megyében területi rendeltetésű polgári védelmi szerve-
zetként alakult meg a megyei mentőszervezet és a 8 ön-
kéntes járási mentőcsoport, összesen 398 fővel. Pályázati 
forrásból két járási mentőcsoport nyert támogatást esz-
közfejlesztésre és formaruhára 2,8 millió forint értékben.

764 db

13 db

237 db

232 db

111 db

47 db
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Fejér megye

VÁSZ ellenőrzések alakulása
Ellenőrzött, ADR hatálya alá tartozó járművek 
száma: 284 db

Ellenőrzött, ADN hatálya alá tartozó járművek 
száma: 10 db

Ellenőrzött, RID hatálya alá tartozó járművek 
száma: 413 db

Fejlesztések

2016 legjelentősebb beruházása az igazgatóságon az 
Iparbiztonsági Információs Központ és az operatív törzs 
elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása volt, amelyet 
a székesfehérvári laktanya főépületének tetőterében 
rendeztek be. A megyei katasztrófavédelem két új R16 
HEROS AQUADUX-X típusú gépjárműfecskendőt ka-
pott teljes málhafelszereléssel, az egyik szer Sárbogár-
don, a másik Székesfehérváron teljesít szolgálatot, jelen-
tősen javítva a megye mentő tűzvédelmét.

413 db

10 db284 db



Műszaki mentések megoszlása
Viharkár miatti beavatkozás: 86 db

Épületomlás: 10 db

Közúti baleset: 474 db

CO-mérgezés: 16 db

Veszélyes anyag: 6 db

Holttest kiemelése: 6 db

Méhek, darazsak eltávolítása: 23 db

Állatmentés: 19 db

Favágás: 166 db

Egyéb: 546 db 
474 db

166 db

86 db

23 db

19 db

16 db

546 db

6 db

6 db

10 db

Hatósági, szakhatósági eljárások adatai
I. fokú szakhatósági ügyek száma: 719 db

I. fokú hatósági ügyek száma: 4402 db

II. fokú szakhatósági ügyek száma: 2109 db

II. fokú hatósági ügyek száma: 2119 db 

4402 db

719 db

2119 db

2109 db
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Főváros

A megye alapadatai:

Terület nagysága:   525,5 km2

Települések:  Budapest + 19 település
Városok száma: 4
Lakosság száma: 3.5 millió
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 5
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:  14
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 4
Önkormányzati tűzoltóságok száma: -
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 21

Veszélyeztetettségi térkép:

 I. osztály 13 kerület

 II. osztály 10 kerület
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Jellemző veszélyeztetettség

• tűzvédelmi veszélyeztetettség
• veszélyes anyagokat előállító, tároló, felhasználó 

objektumok
• veszélyes anyagok közúti, vasúti, vízi, légi szállítása
• rendkívüli időjárás
• ár- és belvíz

Tűzoltósági szakterület 

A fővárosi tűzoltók 2016-ban 13 ezer 575 alkalommal 
vonultak káresethez, 6 ezer 86 esetben tűzhöz, 7 ezer 
489-szer pedig műszaki mentéshez. A katasztrófavé-
delmi műveleti szolgálatot 555 alkalommal riasztotta a 
műveletirányítási ügyelet, 215 tűzesethez és 340 műsza-
ki mentéshez. A főváros területén tavaly 164 tűzvizsgá-
lati eljárás indult. Az igazgatóság illetékességi területén 
dolgozó önkéntes tűzoltó egyesületek 581 alkalommal 
vonultak különböző műszaki mentésekhez vagy tűzese-
tekhez. A legtöbbet vonuló önkéntes tűzoltó egyesület a 
Zugló Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amely 98 esetnél dol-
gozott. 2016-ban a főváros területén egy esetben kellett a 
legmagasabb, ötös riasztási fokozatban menniük a hiva-
tásos tűzoltóknak: júliusban egy tizennyolcadik kerületi, 
Fáy utcai, többemeletes gyárépület alumínium burkolatú 

Vonulási adatok
Tűzesetek száma: 6086 db

Műszaki mentések száma: 7489 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 22 db

Téves jelzések száma: 5092 db

Főváros

7489 db

22 db

6086 db

5092 db



Tűzesetek megoszlása
Szabad területen: 209 db

Közlekedés: 163 db

Ipar: 44 db

Otthon: 1251 db

Kereskedelem: 88 db

Egyéb: 919 db

tetőszerkezete gyulladt ki. A tűz az épület tetejéről az al-
sóbb szintekre is átterjedt és több ezer négyzetméteren 
tarolt.  Az oltási munkálatokban tizenhét gépjármű dol-
gozott csaknem hatvan tűzoltóval, akik kilenc vízsugár-
ral és három létrás vízágyúval akadályozták meg a tűz 
továbbterjedését.

Iparbiztonsági szakterület

Az igazgatóság 42 küszöbérték alatti üzemet, 19 alsó és 
11 felső küszöbértékű, veszélyes anyagokkal foglalkozó 
üzemet tart nyilván. A katasztrófavédelmi mobil labor 
egységét az elmúlt évben 246 alkalommal riasztotta a 
műveletirányítási ügyelet.

Polgári védelmi szakterület

2016 a gyakorlatok és az első éles megmérettetés éve volt 
a 2014-ben megalakított Budapest Mentőszervezet életé-
ben: az önkéntesek tavaly több alkalommal, komponen-
senként, képességenként gyakorolhattak. Az év során a 
mentőszervezet többek között árvízvédelmi, törzsvezeté-
si, búvár- és több USAR gyakorlaton tesztelhette elméleti 
és gyakorlati tudását a hivatásos egységek mellett a civil 
egyesületekkel, önkéntesekkel is együttműködve. Idén 
először került sor éles bevetésükre is: június végén jég-
verés után nyújtottak segítséget Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében.

1251 db

44 db

919 db

209 db

163 db

88 db
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Főváros

VÁSZ ellenőrzések
Ellenőrzött, ADR hatálya alá tartozó járművek 
száma: 414 db

Ellenőrzött, ADN hatálya alá tartozó járművek 
száma: 73 db

Ellenőrzött, RID hatálya alá tartozó járművek 
száma: 2041 db

Fejlesztések

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon 2016-ban 
is számos fejlesztés történt. Központi beszerzésből és ön-
kormányzati támogatásból a járműállomány három R16 
Heros Aquadux-x TLF4000 gépjárműfecskendővel, egy 
Ford Ranger tűzvizsgáló gépjárművel, egy Suzuki Vitara 
személygépkocsival, egy Skoda Octavia személyautóval, 
egy Dacia Duster terepjáró személygépkocsival és három 
Ford Transit kisáruszállító járművel gazdagodott. Köz-
ponti támogatásból korszerű védő- és szakfelszerelése-
ket szereztek be, amelyek jelentősen segítik a készenléti 
állomány beavatkozásának biztonságát és szakszerűsé-
gét. Önkormányzati támogatásokból több laktanyában 
valósulhattak meg az elhelyezési körülményeket érintő 
fejlesztések, állagmegóvó karbantartások.

2041 db

73 db
414 db



Műszaki mentések megoszlása
Viharkár okozta beavatkozás: 775 db

Épületomlás: 75 db

Közúti baleset: 1318 db

CO-mérgezés: 295 db

Veszélyes anyag: 111 db

Holttest kiemelése: 20 db

Méhek, darazsak eltávolítása: 24 db

Állatmentés: 66 db

Favágás: 581 db

Egyéb: 3235 db

Hatósági, szakhatósági ügyek
I. fokú szakhatósági ügyek száma: 4369 db

I. fokú hatósági ügyek száma: 14289 db

II. fokú szakhatósági ügyek száma: 6 db

II. fokú hatósági ügyek száma: 54 db

14289 db

6 db

4369 db

54 db

1318 db

775 db

581 db

295 db

111 db

75 db

3235 db

20 db

24 db

66 db
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Győr-
Moson-
Sopron 
megye

A megye alapadatai:

Terület nagysága: 4208,2 km²
Települések: 183
Városok száma: 12
Lakosság száma: 452 638
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 4
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 4
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 3
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma
/együttműködéssel rendelkező: 92/51
Létesítményi tűzoltóság   
/főfoglalkozású/ 17 /2/

Veszélyeztetettségi térkép:

 I. osztály 2 település

 II. osztály 82 település

 III: osztály 99 település
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Megyére jellemző veszélyeztetettség

• ár- és belvízi veszélyeztetettség 
• veszélyes vegyi anyagokat előállító, tároló, felhasználó 

objektumok 
• veszélyesanyag-szállítmányok 
• rendkívüli időjárás 
• nukleáris veszélyeztetettség
• tűzvédelmi veszélyeztetettség

Tűzoltósági szakterület 

A megye tűzoltói 684 tűzesethez és 939 műszaki men-
téshez vonultak 2016-ban, a műveletirányítókhoz ezek 
mellett 1116 téves jelzés is befutott. A tavalyi évben 33 
tűzvizsgálati eljárás indult.

Iparbiztonsági szakterület

A katasztrófavédelmi engedéllyel rendelkező üzemeknél 
végrehajtott 35 ellenőrzés során nem derült fény hiá-
nyosságra. Az üzemeltetők a biztonsági dokumentációik 
alapján összesen 21 alkalommal tartottak gyakorlatot, a 
feltételezett balesetek elhárítása minden esetben sikeres 
volt. A katasztrófavédelem engedélye nélkül végzett te-
vékenységek felderítése érdekében a katasztrófavédel-
mi kirendeltségek és a katasztrófavédelmi mobil labor 
2016-ban összesen 43 vállalkozásnál hajtott végre hely-
színi szemlét.

Vonulási adatok
Tűzesetek száma: 684 db

Műszaki mentések száma: 939 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 8 db

Téves jelzések száma: 1116 db

Győr-Moson-Sopron megye

1116 db

8 db

939 db

684 db



Tűzesetek megoszlása
Szabad területen: 118 db

Közlekedés: 83 db

Ipar: 32 db

Otthon: 299 db

Kereskedelem: 20 db

Egyéb: 132 db

Polgári védelmi szakterület

A megelőzés érdekében végrehajtott 976 ellenőrzés közt 
súlyozott volt az árvízi és a téli időszakból adódó kocká-
zati helyszínek ellenőrzése. A Moson Mentőcsapat éves 
gyakorlata állatok vízi úton történő mentését, víz alatti 
búvárfeladatokat és árvízvédekezési feladatok gyakor-

lását szolgálta. A települési önkéntes mentőszervezetek 
megalakítása és minősítése kiemelt feladat volt a tavalyi 
évben is, a megyében jelenleg 41 települési mentőszerve-
zet működik, összesen 355 fővel. A megye lakosságának 
védelmét a köteles polgári védelmi szervezet 6366 fővel 
biztosítja, felkészítésük rendszeres.

A 2016-ban 209 hatósági döntés emelkedett jogerőre, 
összesen több mint 24 millió forint értékben. Nemzet-
gazdasági szempontból kiemelt ügyben 40 esetben, köz-
igazgatási hatósági ügyben 8 alkalommal, szakhatóság-
ként pedig 32 alkalommal járt el az igazgatóság.

Fejlesztések

2016-ban megújult a győri hivatásos tűzoltó-parancs-
nokság és a Győr-Sáráspuszta kiképzőbázis épülete, va-
lamint a bázis tetőszerkezete is.

299 db

20 db

132 db

118 db

83 db

32 db
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VÁSZ ellenőrzések alakulása
Ellenőrzött, ADR hatálya alá tartozó járművek 
száma: 276 db

Ellenőrzött, ADN hatálya alá tartozó járművek 
száma: 3 db

Ellenőrzött, RID hatálya alá tartozó járművek 
száma: 1669 db

Ellenőrzött ICAO-s szállítmányok 2 db

1669 db

2 db

276 db

3 db

KMSZ vonulási adatok:
Riasztások száma (tűzeset) 59 db

Riasztások száma (műszaki mentés) 8 db

Téves riasztás 153 db

Riasztások összesen: 220 db

Győr-Moson-Sopron megye

220 db

8 db

153 db

59 db



Műszaki mentések megoszlása
Viharkár okozta beavatkozás: 105

Épületomlás: 6

Közúti baleset: 366

CO - mérgezés: 33

Veszélyes anyag: 5

Holttest kiemelése: 7

Méhek, darazsak eltávolítása: 15

Állatmentés: 9

Favágás: 104

Vízkárok: 32

Gázszivárgás: 37

Életmentés. 49

Sérült mentése: 27

Eltűnt személy keresése: 20

Egyéb: 124

Hatósági, szakhatósági eljárások adatai
I. fokú szakhatósági ügyek száma: 2415 db

I. fokú hatósági ügyek száma: 3200 db

II. fokú szakhatósági ügyek száma: 2 db

II. fokú hatósági ügyek száma: 6 db

3200 db

2 db

2415 db

6 db

105 db

104 db

49 db

124 db

37 db

33 db

32 db

27 db

20 db

15 db

366 db

5 db

6 db

7 db

9 db
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Hajdú-Bihar 
megye

A megye alapadatai:

Terület nagysága: 6210,56 km2

Települések:  82
Városok száma: 20
Lakosság száma: 552 292
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:  4
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 3
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 4
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 7

Veszélyeztetettségi térkép:

 I. osztály 8 település

 II. osztály 50 település

 III: osztály 24 település
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Megyére jellemző veszélyeztetettség

• ár- és belvízi veszélyeztetettség
• rendkívüli időjárási viszonyokból fakadó veszélyek
• veszélyes üzemek jelentette veszélyeztetettség
• létfontosságú rendszerelemek működési zavaraiból 

adódó veszélyeztetettség

Tűzoltósági szakterület 

A megyében tavaly a lakóingatlanokban, illetve a szabad 
területen keletkezett tűzesetek, valamint a viharkárok és 
közúti balesetek miatt végrehajtott műszaki mentések 
domináltak. 2016-ban az igazgatóság működési területén 
összesen 3 ezer 260, tűzoltói beavatkozást igénylő ese-
mény történt, tíz százalékkal kevesebb, mint 2015-ban. 
Még jelentősebb, mintegy negyven százalékos a csökke-
nés a tűzesetek terén, legnagyobb mértékben az erdő- és 
vegetációtüzek száma esett vissza. Az elmúlt évben 46 
tűzvizsgálati eljárás indult. A beavatkozások közül 628 
volt a tűzeset, 1 ezer 135 a műszaki mentés.

Vonulási adatok
Tűzesetek száma: 628 db

Műszaki mentések száma: 1135 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 61 db

Téves jelzések száma: 1186 db

Hajdú-Bihar megye

1186 db

61 db

1135 db

628 db



Tűzesetek megoszlása
Szabad területen: 166 db

Közlekedés: 18 db

Ipar: 12 db

Otthon: 241 db

Kereskedelem: 10 db

Egyéb: 181 db

Iparbiztonsági szakterület

Hajdú-Bihar megyében a SEVESO-III. bevezetését kö-
vetően egy alsó küszöbértékű veszélyes üzem felső kü-
szöbértékű besorolást kapott, továbbá három új küszö-
bérték alatti üzem került a katasztrófavédelem hatósági 
ellenőrzése alá. 2016-ban egy felső és egy alsó küszö-
bértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem kért ka-
tasztrófavédelmi engedélyt építési engedély kiadásához, 
utóbbi beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű. Tavaly a megyei szakemberek összesen 655 
közúti járművet ellenőriztek, amelyek közül 246 tarto-
zott az ADR hatálya alá. Hatósági eljárás során szankciót 
21 esetben alkalmaztak.

Polgári védelmi szakterület

A tavalyi évben befejeződött a települési mentőcsoportok 
minősítése minden egyes és kettes katasztrófavédelmi 
besorolású településen. Így a megyében 1 megyei, 10 já-
rási és 62 települési önkéntes mentőcsoport, több mint 
1000 fővel áll rendelkezésre a veszélyhelyzetek során  
bajba jutottak megsegítésére. A polgári védelmi szer-
vezetek éves felkészítési ütemterve alapján 6 járási és 4 
települési mentőcsoport riasztási gyakorlata, továbbkép-
zése zajlott le. Ezek mellett 75 település köteles polgári 
védelmi szervezetének szakkiképzése történt meg. Jelen-
leg 46 üzemben van köteles munkahelyi polgári védel-
mi egység az adott telephely okozta veszélyeztető hatás 
kezelésére.

Az igazgatóságnak 59 oktatási intézménnyel volt érvény-
ben lévő együttműködési megállapodása, 2016-ban több 
mint 540 diák 4700 órányi közösségi szolgálatot teljesí-
tett a szervezetnél.

241 db

10 db

181 db

166 db

18 db

12 db



136

Hajdú-Bihar megye

VÁSZ ellenőrzések alakulása
Ellenőrzött, ADR hatálya alá tartozó járművek 
száma: 246 db

Ellenőrzött, ADN hatálya alá tartozó járművek 
száma: 0 db

Ellenőrzött, RID hatálya alá tartozó járművek 
száma: 234 db

Fejlesztések

2016-ban két Rába R16 HEROS Aquadux-X gépjármű-
fecskendőt kapott az igazgatóság, amelyek a debreceni 
hivatásos tűzoltó-parancsnokság munkáját segítik. A 
BM OKF átadott az igazgatóságnak egy Ford Transit áru-
szállítót, egy Volkswagen Transporter kisbuszt, illetve 
egy Ford Ranger típusú gépjárművet, amely a kataszt-
rófavédelmi műveleti szolgálat feladatainak ellátásához 
szükséges felszereléseket is tartalmazza. A tavalyi évben 
megtörtént több ingatlan irodájának festése és parkettá-
zása, illetve felújították a debreceni hivatásos tűzoltó-pa-
rancsnokság starter-rendszerét is.

246 db

234 db



Műszaki mentések megoszlása
Viharkár okozta beavatkozás: 100 db

Épületomlás: 18 db

Közúti baleset: 287 db

CO-mérgezés: 25 db

Veszélyes anyag: 3 db

Holttest kiemelése: 13 db

Méhek, darazsak eltávolítása: 17 db

Állatmentés: 15 db

Favágás: 282 db

Egyéb: 375 db

Hatósági, szakhatósági eljárások adatai
I. fokú szakhatósági ügyek száma: 2772 db

I. fokú hatósági ügyek száma: 5390 db

II. fokú hatósági ügyek száma: 18 db

II. fokú szakhatósági ügyek száma: 1 db

5390 db

1 db

2772 db

18 db

287 db

282 db

100 db

25 db

18 db

17 db

375 db

3 db

13 db

15 db
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Heves
megye

A megye alapadatai:

Terület nagysága: 3637 km2

Települések:  121
Városok száma: 9
Lakosság száma: 307 578
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 2
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:  3
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 3
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 2
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 26

Veszélyeztetettségi térkép:

 I. osztály 9 település

 II. osztály 29 település

 III: osztály 83 település
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Megyére jellemző veszélyeztetettség

• ár- és belvíz
• rendkívüli időjárási körülmények 
• földrengés, földcsuszamlás
• veszélyes anyagok előállítása, felhasználása, tárolása
• veszélyes anyagok szállítása közúton, vasúton, légi 

úton

Tűzoltósági szakterület 

2016-ban összesen 2132 káreseményhez riasztották a ka-
tasztrófavédelem megyei egységeit: ebből 1222 tűzeset, 
910 pedig műszaki mentés volt. 24 tűzvizsgálati eljárás 
indult, tíz eljárást zártak le. A katasztrófavédelmi műve-
leti szolgálat tűzeseteknél és műszaki mentéseknél törté-
nő bevetésére 87 esetben volt szükség.

Iparbiztonsági szakterület

Súlyos baleset vagy üzemzavar egyetlen veszélyes üzem-
ben sem történt. ADR közúti ellenőrzés 125, telephelyi 
ellenőrzés 30 esetben történt, RID járműveket 34, telep-
helyeket pedig 6 alkalommal vizsgáltak. A közúti ellenőr-
zések alkalmával összesen 1350 közúti szállító járművet 

Vonulási adatok
Tűzesetek száma: 1222 db

Műszaki mentések száma: 910 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 13 db

Téves jelzések száma: 544 db

Heves megye

1186 db

61 db

1135 db

628 db



Tűzesetek megoszlása
Szabad területen: 282 db

Közlekedés: 44 db

Ipar: 9 db

Otthon: 241 db

Kereskedelem: 5 db

Egyéb: 641 db

vizsgáltak át, ezek közül 215 az ADR hatálya alá tartozott. 
A vasúti ellenőrzések során összesen 676 vasúti kocsit 
vettek kontroll alá, 444 tartozott a RID hatálya alá. Köz-
úton egy veszélyesáru-szállítást érintő baleset történt, az 
ügyben eljárás indult. 3 felső, 1 alsó küszöbértékű és 5 
küszöbérték alatti veszélyes anyagokkal foglalkozó ve-
szélyes üzemben történt időszakos hatósági ellenőrzés: 
súlyos szabálytalanságot, hiányosságot egyetlen esetben 
sem találtak a szakemberek. Az illegális tevékenység fel-
derítése érdekében 36 esetben végeztek üzemazonosítási 
szemlét, ilyen tevékenységet nem találtak az ellenőrök. 
Supervisori ellenőrzés 5 alkalommal történt a veszélyes 
üzemek területén. A katasztrófavédelmi mobil labort 
négy alkalommal riasztották.

2016-ban összesen 3140 hatósági ellenőrzést végeztek a 
szakemberek: 1957 tűzvédelmi, 242 iparbiztonsági, 873 
polgári védelmi és 27 piacfelügyeleti ellenőrzés volt. Ké-
relemre és hivatalból 2016-ban 2269 elsőfokú hatósági 
eljárás indult.

Polgári védelmi szakterület

A megyében 38 önkéntes települési mentőcsoport műkö-
dik, ezek közül 18 vett részt nemzeti minősítő gyakorla-
ton. 2016 októberében Hatvan-Nagygomboson és Mező-
kövesden, november elején pedig Sarudon adtak számot 
tudásukról az önkéntesek: vízkárelhárítási feladatokon, 
valamint rendkívüli időjárás miatti károk felszámolásán 
kellett dolgozniuk. A szakterület minden évben kiemelt 
figyelmet fordít a helyszíni ellenőrzésekre, ezek mellett 
fontos feladatként jelentkezik a természeti veszélyforrá-
sok kontrollja is. Ezen ellenőrzések zömében a víztározó-
kat, a települési vízelvezető-rendszereket, a védműveket, 
illetve a fák és fasorok állapotát vizsgálták. A közösségi 
szolgálat tavaly is rendkívül népszerű volt, 25 iskola 408 
tanulója ismerkedett a szervezet feladatrendszerével.
Az igazgatóságnak 59 oktatási intézménnyel volt érvény-
ben lévő együttműködési megállapodása, 2016-ban több 
mint 540 diák 4700 órányi közösségi szolgálatot teljesí-
tett a szervezetnél.

641 db

5 db

282 db

241 db

44 db

9 db



142

Heves megye

VÁSZ ellenőrzések alakulása
Ellenőrzött, ADR hatálya alá tartozó járművek 
száma: 215 db

Ellenőrzött, ADN hatálya alá tartozó járművek 
száma: 0 db

Ellenőrzött, RID hatálya alá tartozó járművek 
száma: 444 db

Fejlesztések

A megye tűzvédelme két új tűzoltó gépjárműfecskendő-
vel bővült, az egyik a hatvani hivatásos tűzoltóságra, a 
másik pedig a hevesi katasztrófavédelmi őrsre került. 
Az egri, a gyöngyösi, a hatvani és a pétervásárai önkor-
mányzatok jóvoltából az igazgatóság több új eszközzel és 
felszereléssel gazdagodott.

444 db

215 db



Műszaki mentések megoszlása
Viharkár okozta beavatkozás: 70 db

Épületomlás: 13 db

Közúti baleset: 215 db

CO-mérgezés: 41 db

Veszélyes anyag: 2 db

Holttest kiemelése: 11 db

Méhek, darazsak eltávolítása: 85 db

Állatmentés: 28 db

Favágás: 186 db

Egyéb: 259 db

Hatósági, szakhatósági eljárások adatai
I. fokú szakhatósági ügyek száma: 498 db

I. fokú hatósági ügyek száma: 2269 db

II. fokú szakhatósági ügyek száma: 1 db

II. fokú hatósági ügyek száma: 9 db

2269 db

1 db

498 db

9 db

186 db 215 db

70 db

85 db

41 db

28 db

259 db

2 db

11 db

13 db
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Jász-
Nagykun-

Szolnok
megye

A megye alapadatai:

Terület nagysága: 5581,71 km²
Települések:  78
Városok száma: 22
Lakosság száma: 386 752
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 4
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:  6
Katasztrófavédelmi őrsök száma: -
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 7
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 24

Veszélyeztetettségi térkép:

 I. osztály 13 település

 II. osztály 55 település

 III: osztály 10 település





146

Megyére jellemző veszélyeztetettség

• ár- és belvízi veszélyeztetettség 
• szélsőséges időjárási helyzetek: vihar, jég, 

özönvízszerű esőzés 
• a nagy forgalmú 4-es főút több pontja minősül kocká-

zati helyszínnek
• szabadtéri tüzek

Tűzoltósági szakterület 

Erősödő önkéntesség és folyamatos gyarapodás volt jel-
lemző a 2016-os esztendőre. A tűzesetek száma csökkent, 
a műszaki mentések száma időszakonként emelkedett, 
előbbiből 1 ezer 205, utóbbiból 1 ezer 119 volt az év során. 
Az önkéntes tűzoltó egyesületekkel kötött együttműkö-
dési megállapodások száma nőtt, a kategóriákban elő-
relépések történtek, az önálló beavatkozók tevékenységi 
köre bővült. A kőtelki önkéntes tűzoltóság fejlesztésével 
az utolsó „fehér folt” is megszűnt a megyében.

Vonulási adatok
Tűzesetek száma: 1205 db

Műszaki mentések száma 1119 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma 28 db

Téves jelzések száma: 531 db

Jász-Nagykun-Szolnok megye

1205 db

61 db

1135 db

628 db



Tűzesetek megoszlása
Szabad területen 325 db

Közlekedés 44 db

Ipar 16 db

Otthon 260 db

Kereskedelem 13 db

Egyéb 547 db

Iparbiztonsági szakterület

A küszöbérték alatti üzemek száma csökkent, az alsó- 
és felső küszöbértékű üzemek száma nőtt. A szállítási 
szokások és útvonalak változása miatt az ellenőrzések 
helyszíneit is gyakrabban kellett módosítani, emellett a 
vizsgálatokat a jelöletlen gépjárművekre is ki kellett ter-
jeszteni. A megyében súlyos ipari baleset nem történt.

Polgári védelmi szakterület

A megyében élők számára a legnagyobb veszélyt a bel- 
és árvizek, valamint a „halálútnak” is nevezett 4-es főút 
jelentik. A megye 78 települése közül 43-ban működik 
minősített települési mentőcsoport. Az igazgatóság 27 
alkalommal vont be önkéntes szervezetet különleges 
szaktudást igénylő műveletekbe. Az évet nagyszabású 
gyakorlatok jellemezték, ilyen volt a megyei védelmi bi-
zottság komplex gyakorlatának részeként megrendezett 
nemzeti minősítő gyakorlat. Változás, hogy Kengyel tele-
pülés az elmúlt időszak belvízi eseményei miatt a kettes 

katasztrófavédelmi osztályba került, Mezőtúr pedig egy 
alsó küszöbértékű veszélyes üzem telepítése okán egyes 
besorolást kapott.

Lakosságvédelmi intézkedések

Március 17-én éjszaka hatalmas tűz pusztított egy szele-
vényi mezőgazdasági telephelyen, ahol egy hatszáz négy-
zetméteres gazdasági épület lángolt. A robbanásveszély 
miatt az éjszaka közepén több lakóházat is ki kellett ürí-
teni. Összesen tíz ház lakóit kísérte biztonságos helyre 
a katasztrófavédelem. Három, mozgásában korlátozott 
emberről is gondoskodni kellett, egy gyermek pedig cu-
korbetegséggel küzdött. A lakókat teával és élelemmel is 
ellátták, pár órára a település művelődési háza jelentette 
számukra a biztonságot.

547 db

13 db

325 db

260 db

44 db

16 db
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Jász-Nagykun-Szolnok megye

Iparbiztonsági szakterület
Ellenőrzött, ADR hatálya alá tartozó járművek 
száma: 284

Ellenőrzött, RID hatálya alá tartozó járművek 
száma: 1003

Fejlesztések

Megvalósult a tiszafüredi tűzoltó-parancsnokság nyílás-
záróinak cseréje, Kunszentmártonban korszerűsítették a 
fűtési rendszert, a szolnoki laktanya előtt lévő díszburko-
latot pedig felújították.

1003 db

284 db



Műszaki mentések megoszlása
Viharkár okozta beavatkozás: 159 db

Épületomlás: 27 db 

Közúti baleset: 323 db

CO-mérgezés: 25 db

Veszélyes anyag: 4 db

Holttest kiemelése: 14 db

Méhek, darazsak eltávolítása: 4 db

Állatmentés: 20 db

Favágás: 205 db

Egyéb: 338 db

Hatósági, szakhatósági eljárások adatai
I. fokú szakhatósági ügyek száma: 1134 db

I. fokú hatósági ügyek száma: 4301 db

II. fokú szakhatósági ügyek száma: 0 db

II. fokú szakhatósági ügyek száma: 2 db

4301 db

2 db

1134 db

205 db
323 db

27 db

159 db

25 db

20 db

338 db

4 db

4 db

14 db
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Komárom-
Esztergom

megye

A megye alapadatai:

Terület nagysága: 2.265 km2

Települések:  76
Városok száma: 12
Lakosság száma: 302.451 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 2
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:  3
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 3
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 3
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 36

Veszélyeztetettségi térkép:

 I. osztály 7 település

 II. osztály 29 település

 III: osztály 40 település
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Megyére jellemző veszélyeztetettség

• árvíz, villámárvíz
• földtani veszélyek (földrengés, partfalomlás, bányá-

szati terület , alápincézettség)
• veszélyes vegyi anyagokat előállító, tároló, felhasználó 

objektumok
• veszélyesanyag-szállítmányok
• rendkívüli téli időjárás
• tűzvédelmi veszélyeztetettség

Tűzoltósági szakterület 

Az elmúlt esztendőben Komárom-Esztergom megyé-
ben 676 tűzesethez és 952 műszaki mentéshez vonul-
tak a tűzoltók. Emellett 2016-ban az igazgatóság a fel-
készülésre, a megelőzésre, a lakosság tájékoztatására 
és a fokozott hatósági jelenlétre fektette a hangsúlyt. A 
megelőzés részeként a Középnyugat-magyarországi Köz-
lekedési Központ Zrt.-vel közös kampány zajlott: a helyi 
járatú buszok elektronikus utastájékoztató rendszerén 
keresztül a szén-monoxid-, illetve szén-dioxid-mérgezé-
sek elkerülése és a szabadtéri tüzek megelőzése érdeké-
ben készült spotfilmeket nézhettek az utasok. A megyei 
tűzmegelőzési bizottság az elektromos hálózatok felül-
vizsgálata és az elektromos tüzek megelőzése érdekében 
folytatott kampányt, tavaly ötvenkilenc rendezvényen 
végzett prevenciós tevékenységet. Júniusban egy kiemelt 

Vonulási adatok
Tűzesetek száma: 676 db

Műszaki mentések száma: 952 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 6 db

Téves jelzések száma: 576 db

Komárom-Esztergom megye

952 db

6 db

676 db

576 db



Tűzesetek megoszlása
Szabad területen: 228 db

Közlekedés: 15 db

Ipar: 20 db

Otthon: 223 db

Kereskedelem: 9 db

Egyéb: 52 db

Tűzvizsgálat: 19 db

tűzeset volt: a tatabányai Síkvölgypusztán leégett egy 
szociális otthon tetőszerkezete, az esethez a hármas ki-
emelt riasztási fokozatnak megfelelő erőket, eszközöket 
küldték. A mentésben a Turul Megyei Mentőcsoport is 
részt vett. A felkészülési gyakorlatok közül a „Magistra 
2016” és a „Fúzió 2016” gyakorlat emelkedett ki, amelye-
ken a rendőrség és a mentőszolgálat mellett a honvédség 
és a megyei mentőcsoport is részt vett. Az önkéntes tűz-
oltó egyesületek 2016-ban megduplázták beavatkozásaik 
számát, így már a műveletek több mint tizenkét száza-
lékába bekapcsolódtak. Az önkéntes tűzoltó egyesületek 
számára kiírt pályázaton harminc Komárom-Esztergom 
megyei egyesület indult, valamennyien sikeresen.

Iparbiztonsági szakterület

2016-ben 8 alsó, 11 felső küszöbértékű és 10 küszöbérték 
alatti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemet tartottak 
nyilván Komárom-Esztergom megyében. Az év során 
295 veszélyes árut szállító közúti, 17 vízi és 525 vas-
úti járművet ellenőriztek a szakemberek. Mindemellett 
101 ADR-telephelyi, 7 ADN-telephelyi ellenőrzés és 17 
RID-telephelyi ellenőrzés is volt.

Polgári védelmi szakterület

Az év során a megye szakemberei összesen 907 kocká-
zati helyszínt mértek fel. A Turul megyei mentőcsoport 
2016-ban három gyakorlatot szervezett. A mentőkutyás 
komponens áprilisban az ausztriai Tritolwerk telepü-
lésen kialakított speciális gyakorlópályán hajtott végre 
kutyás személykeresési gyakorlatot. A csapat az éves is-
métlődő gyakorlatot májusban a „Fúzió 2016” komplex 
megyei gyakorlattal teljesítette. A mentőcsoport hon-
védelmi felkészítésére novemberben került sor, akkor a 
tűzoltást, légi és vízi felderítést, keresőkutyás személyke-
resést, alpintechnikai módszerekkel történő mentést, a 
kárterület megtisztítását, elsősegélynyújtást, valamint a 
pszichoszociális ellátást gyakorolták. A mentőcsoporto-
kat tavaly 27 alkalommal vették igénybe, a beavatkozá-
sokban 146-an vettek részt.

228 db

9 db

223 db

52 db

20 db

19 db

15 db
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Komárom-Esztergom megye

VÁSZ ellenőrzések alakulása
Ellenőrzött, ADR hatálya alá tartozó járművek 
száma: 295 db

Ellenőrzött, ADN hatálya alá tartozó járművek 
száma: 17 db

Ellenőrzött, RID hatálya alá tartozó járművek 
száma: 525 db

ADR telephelyi ellenőrzések: 101 db

ADN telephelyi ellenőrzések: 7 db

RID telephelyi ellenőrzések: 17 db

Üzemazonosítási helyszíni szemlék: 90 db

Fejlesztések

A 2016-os évben az igazgatóság két új Rába gépjármű-
fecskendőt vehetett át, amelyek teljes málhával a tatabá-
nyai és az esztergomi tűzoltó-parancsnokságra kerültek.

7 db

17 db

17 db

90 db

525 db

295 db

101 db



Műszaki mentések megoszlása
Viharkár okozta beavatkozás: 120 db

Épületomlás: 5 db

Közúti baleset: 246 db

CO-mérgezés: 19 db

Veszélyes anyag: 4 db

Holttest kiemelése: 3 db

Méhek, darazsak eltávolítása: 3 db

Állatmentés: 7 db

Favágás: 179 db

Egyéb: 156 db 

Hatósági, szakhatósági eljárások adatai
I. fokú szakhatósági ügyek száma: 562 db

I. fokú hatósági ügyek száma: 2491 db

II. fokú szakhatósági ügyek száma: 0 db

II. fokú hatósági ügyek száma: 8 db

2491 db

8 db

562 db

179 db
156 db

19 db

120 db

7 db

5 db

246 db

3 db

3 db

4 db
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Nógrád
megye

A megye alapadatai:

Terület nagysága: 2544 km2

Települések:  131
Városok száma: 6
Lakosság száma: 193.946 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 2
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:  3
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 4
Önkormányzati tűzoltóságok száma: -
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 21

Veszélyeztetettségi térkép:

 I. osztály 4 település

 II. osztály 51 település

 III: osztály 76 település
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Megyére jellemző veszélyeztetettség

• ár-, bel- és villámárvizek
• földtani veszélyeztetettség (földrengés, partfalomlás, 

alápincézettség, alábányászottság)
• veszélyesanyag-szállítmányok
• veszélyes vegyi anyagokat előállító, tároló, felhasználó 

objektumok

Tűzoltósági szakterület 

Az igazgatóság működési területén összesen 1 ezer 184 
káresemény történt az előző évben, 441 esetben műszaki 
mentéshez, 438 alkalommal tűzesethez vonultak a tűzol-
tók. 2016-ban Nógrád megyében egyetlen kettes kiemelt 
riasztási fokozatot igénylő esemény történt, a többi ká-
resetet egyes, illetve egyes kiemelt riasztási fokozatban 
számolták fel a tűzoltók. Az önkéntes egyesületek 157 al-
kalommal működtek közre a káresetek felszámolásban. 
A katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot 56-szor riasz-
tották, 18 esetben vette át az irányítást.

Vonulási adatok
Tűzesetek száma 438 db

Műszaki mentések száma 441 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma 5 db

Téves jelzések száma 277 db

Nógrád megye

441 db

5 db

438 db

277 db



Tűzesetek megoszlása
Szabad területen 169 db

Közlekedés 15 db

Ipar 6 db

Otthon 178 db

Kereskedelem 6 db

Egyéb 64 db

Polgári védelmi szakterület

2016 februárjában az Ipoly folyón több árhullám vonult 
le, Ipolytarnócnál háromszor is kiöntött a folyó. Ez idő 
alatt folyamatos védekezés zajlott, tizennégy embert 
ideiglenesen ki kellett telepíteni otthonából. A megye 
önkéntes mentőszervezeteit 2016-ban 38 alkalommal al-
kalmazták. Megelőzési célú lakosságvédelmi ellenőrzést 
517-szer tartottak. Az igazgatóság az elmúlt évben is nagy 
hangsúlyt fektetett a polgári védelmi szervezetek, önkén-
tes mentőszervezetek, óvodások, általános és középisko-
lás diákok, valamint közigazgatási vezetők felkészítésére. 
A közösségi szolgálatra az igazgatóság hat fogadóintéz-
ményében biztosít folyamatos lehetőséget az együttmű-
ködő huszonkét iskola diákjainak.

Iparbiztonsági szakterület

Nógrád megyében 7 súlyoskáresemény-elhárítási terv 
készítésére kötelezett, kiemelten kezelendő, illetve 7 kü-
szöbérték alatti üzem működik az iparbiztonság hatósági 
felügyelete alatt. Az év során összesen 5 supervisori elle-
nőrzés történt. A katasztrófavédelmi mobil labort 5 eset-
ben riasztották.

Hatósági szakterület

A szakterület munkatársai 2016-ban 207 szakhatósági 
ügyben és 2 ezer 823 hatósági ügyben jártak el, emellett 
5 ezer 556 hatósági ellenőrzést folytattak le.

178 db

6 db

169 db

64 db

15 db

6 db
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Nógrád megye

Fejlesztések

A mentőszervezetek 2016-os pályázatán a Palóc Mentő-
csoport két-két ipari mosó-, illetve szárítógéppel, vala-
mint ezek szállításához szükséges tehergépjárművekkel 
gazdagodott. 2016. augusztus 1-jén megkezdte működé-
sét a bátonyterenyei katasztrófavédelmi őrs.

VÁSZ ellenőrzések alakulása
Ellenőrzött, ADR hatálya alá tartozó járművek 
száma 159 db

Ellenőrzött, ADN hatálya alá tartozó járművek 
száma 0

Ellenőrzött, RID hatálya alá tartozó járművek 
száma 308 db

308 db

159 db



Műszaki mentések megoszlása
Viharkár miatti beavatkozás 27 db

Épületomlás 2 db

Közúti baleset 106 db

CO-mérgezés 16 db

Veszélyes anyag 3 db

Holttest kiemelése 3 db

Méhek, darazsak eltávolítása 7 db

Állatmentés 23 db

Favágás 111 db

Egyéb 143 db

Hatósági, szakhatósági eljárások adatai
I. fokú szakhatósági ügyek száma 207 db

I. fokú hatósági ügyek száma 2805 db

II. fokú szakhatósági ügyek száma 0 db

II. fokú hatósági ügyek száma 18 db

2805 db

18 db
207 db

111 db
106 db

143 db

23 db

16 db

7 db

2 db

3 db

3 db

27 db
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Pest
megye

A megye alapadatai:

Terület: 6.394 km2

Települések száma: 187 (48)
Lakosság: 1.226.115
Katasztrófavédelmi kirendeltségek: 5 
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok: 9 
Katasztrófavédelmi őrsök: 2
Önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok: 4 
Létesítményi tűzoltó-parancsnokságok:  1 
Önkéntes tűzoltó Egyesületek:  45
Területi polgári védelmi szervezetek:  19
Települési polgári védelmi szervezetek:  67

Veszélyeztetettségi térkép:

 I. osztály 5 település

 II. osztály 65 település

 III: osztály 117 település
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Megyére jellemző veszélyeztetettség

• tűzvédelmi veszélyeztetettség
• veszélyes anyagokat előállító, tároló, felhasználó 

objektumok
• veszélyes anyagok közúti, vasúti, vízi és légi szállítása
• rendkívüli időjárás
• ár- és belvíz

Tűzoltósági szakterület 

Pest megye tűzvédelmét 2016-ban 9 hivatásos tűzol-
tó-parancsnokság, 2 katasztrófavédelmi őrs, 4 önkor-
mányzati és 1 létesítményi tűzoltóság, valamint 45 ön-
kéntes tűzoltó egyesület biztosította. Összesen 7 ezer 63 
vonulás volt, ezek közül 2 ezer 962 alkalommal műszaki 
mentéshez, 4 ezer 101 esetben tűzesethez riasztották a 
tűzoltókat. Az ország összes beavatkozásának több mint 
11 százalékát a Pest megyeiek tették ki, átlagosan napi 17 
riasztás történt. Az igazgatóság illetékességi területén ta-
valy összesen 55 tűzvizsgálati eljárás indult.

Vonulási adatok
Tűzesetek száma: 2038 db

Műszaki mentések száma: 2890 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 34 db

Téves jelzések száma: 945 db

Pest megye

441 db

5 db

438 db

277 db



Tűzesetek megoszlása
Szabad területen: 888 db

Közlekedés: 249 db

Ipar: 82 db

Otthon: 1634 db

Kereskedelem: 53 db

Egyéb: 358 db

Iparbiztonsági szakterület

Pest megye területén 9 alsó, 9 felső küszöbértékű és 35 
küszöbérték alatti üzem található. Az iparbiztonsági 
szakterület ellenőrzései során 567 közúti, 1377 vasúti és 
22 vízi, veszélyes árut szállító járművet vont kontroll alá. 

Polgári védelmi szakterület

A polgári védelmi szakterület nagy hangsúlyt fektetett a 
már rendszerbe állított önkéntes polgári védelmi szer-
vezetek képességeinek fejlesztésére, a mentőcsapatok és 
a közösségi szolgálatban résztvevők összekapcsolására. 
A minősített járási és települési mentőcsoportok részé-
re elméleti továbbképzéseket, gyakorlatokat tartottak, 
megtörtént az új szakfelszerelések rendszerbe állítása 
is. Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2016-ban is 
folytatódott a katasztrófavédelmi elhárítási feladatokban 
résztvevő, együttműködő szervekkel és szervezetekkel 
közös ellenőrzések, felkészítések, rendezvények sora. A 
szakterület kiemelt figyelmet fordított a tanulóifjúság 
katasztrófavédelmi ismereteinek elmélyítését segítő fel-
készítésekre.

1634 db

53 db

888 db

358 db

249 db

82 db
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Pest megye

Fejlesztések

Az elmúlt évben a Pest megyei igazgatóság 3 új gyártású, 
Rába R16 Heros Aquadux-X típusú gépjárműfecskendőt 
vehetett át, emellett a katasztrófavédelmi műveleti szol-
gálat 1 új Ford Ranger típusú, összkerékhajtású közúti 
terepjáró gépkocsival gyarapodott.

VÁSZ ellenőrzések alakulása
Ellenőrzött, ADR hatálya alá tartozó járművek 
száma: 567 db

Ellenőrzött, ADN hatálya alá tartozó járművek 
száma: 22 db

Ellenőrzött, RID hatálya alá tartozó járművek 
száma: 1377 db

1377 db

22 db
567 db



Műszaki mentések megoszlása
Viharkár okozta beavatkozás: 623 db

Épületomlás: 13 db

Közúti baleset: 810 db

CO-mérgezés: 46 db

Veszélyes anyag: 10 db

Holttest kiemelése: 15 db

Méhek, darazsak eltávolítása: 7 db

Állatmentés: 50 db

Favágás: 806 db

Egyéb: 247 db

Hatósági, szakhatósági eljárások adatai
I. fokú szakhatósági ügyek száma: 1524 db

I. fokú hatósági ügyek száma: 8985 db

II. fokú szakhatósági ügyek száma: 1 db

II. fokú szakhatósági ügyek száma: 9 db

8985 db

1 db

1524 db

9 db

806 db

623 db

810 db

50 db

46 db

15 db

7 db

10 db

13 db

247 db
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Somogy
megye

A megye alapadatai:

Terület nagysága: 6065,07 km2

Települések:  246
Városok száma: 16
Lakosság száma: 309.115 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 4
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:  5
Katasztrófavédelmi őrsök száma: -
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 5
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 36

Veszélyeztetettségi térkép:

 I. osztály 17 település

 II. osztály 105 település

 III: osztály 124 település
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Megyére jellemző veszélyeztetettség

• közlekedési, szállítási (műszaki, vegyi) balesetek
• veszélyes anyagot tároló objektumok
• veszélyesanyag-szállítmányok
• tűzvédelmi veszélyeztetettség
• ipari veszélyeztetettség
• ár-, belvíz okozta veszélyeztetettség
• zsáktelepülési jelleg
• nukleáris veszélyeztetettség

Tűzoltósági szakterület 

2016-ban a Somogy megye működési területén tevékeny-
kedő megyei tűzoltó egységek 1106 tűzesethez és 1227 
műszaki mentéshez vonultak. 33 esetben zajlott tűze-
seti helyszíni szemle és indult tűzvizsgálat. A megyében 
36 önkéntes tűzoltó egyesület működik, négy – KÖTÉL 
ÖTE, Szőkedencs PÖTE, Nagybajom ÖTE, Törökkop-
pány ÖTE – önállóan beavatkozó egységként lát el mentő 
tűzvédelmi feladatokat.

Vonulási adatok
Tűzesetek száma 1106 db

Műszaki mentések száma 1227 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma 16 db

Téves jelzések száma 473 db

Somogy megye

441 db

5 db

438 db

277 db



Tűzesetek megoszlása
Szabad területen 195 db

Közlekedés 83 db

Ipar 13 db

Otthon 256 db

Kereskedelem 10 db

Egyéb 549 db

Iparbiztonsági szakterület

Veszélyes áru közúti szállítását végző járművel kapcso-
latos rendkívüli esemény 6 esetben történt a megyében. 
A közúti veszélyesáru-szállítás súlypontja áthelyeződött 
az M7-es autópályára, ezért megnövekedett a kitereléses 
supervisori akciók száma. A megyében egy felső és egy 
alsó küszöbértékű, valamint 11 küszöbérték alatti ve-
szélyes üzem található. A gyékényesi határátkelőhelyen 
megnövekedett a veszélyes árut szállító szerelvények szá-
ma, ott minden hónapban supervisori ellenőrzés zajlott 
az igazgatóság kezdeményezése nyomán. 

Polgári védelmi szakterület

A megye lakosságának védelmét a polgári védelmi szer-
vezet 7 ezer 148 fővel biztosítja. 2016-ban az igazgatóság 
elméleti és gyakorlati képzés során 1 ezer 593, önkéntes 
és köteles polgári védelmi szervezetbe beosztott embert 
készített fel az alapvető vízkárelhárítási, lakosságvédel-
mi és honvédelmi feladatokra. A megyében 93 önkéntes 
mentőszervezet áll rendelkezésre.

549 db

10 db

256 db

195 db

83 db

13 db
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Somogy megye

Fejlesztések

Az elmúlt esztendőben Siófokon új SKODA Jeti, Kapos-
váron pedig új R16- HEROS AQUADUX-X 4000 típusú 
tűzoltógépjármű állt szolgálatba. A barcsi parancsnokság 
Honda szivattyúkat és motorfűrészeket kapott, Nagya-
tádon pedig új, a műszaki mentéseknél alkalmazott vá-
góeszközzel szerelték fel az egyik gépjárműfecskendőt.

VÁSZ ellenőrzések alakulása
Ellenőrzött, ADR hatálya alá tartozó járművek 
száma 488 db

Ellenőrzött, ADN hatálya alá tartozó járművek 
száma 0 db

Ellenőrzött, RID hatálya alá tartozó járművek 
száma 660 db

660 db

488 db



Műszaki mentések megoszlása
Viharkár okozta beavatkozás 130 db

Épületomlás 12 db

Közúti baleset 358 db

CO-mérgezés 20 db

Veszélyes anyag 7 db

Holttest kiemelése 3 db

Méhek, darazsak eltávolítása 6 db

Állatmentés 24 db

Favágás 360 db

Egyéb 1413 db

Hatósági, szakhatósági eljárások adatai
I. fokú szakhatósági ügyek száma 675 db

I. fokú hatósági ügyek száma 1578 db

II. fokú szakhatósági ügyek száma 0 db

II. fokú hatósági ügyek száma 7 db

1578 db

7 db
675 db

360 db

1413 db

130 db

24 db

20 db

12 db

3 db

6 db

7 db

358 db
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Szabolcs-
Szatmár-

Bereg
megye

A megye alapadatai:

Terület nagysága: 5.936 km2

Települések:  229
Városok száma: 28
Lakosság száma: 572 729 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 4
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:  4
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 3
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 6
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 32/
 3 önállóan beavatkozó 

Veszélyeztetettségi térkép:

 I. osztály 12 település

 II. osztály 162 település

 III: osztály 55 település
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Megyére jellemző veszélyeztetettség

• ár- és belvízi veszélyeztetettség
• veszélyes anyagok vasúti és közúti szállítása
• rendkívüli időjárási körülmények esetén a szabolcsi 

megyeszékhelyet körülvevő tanyabokros elrendezés, 
továbbá a megyében lévő zsáktelepülések.

Tűzoltósági szakterület 

Az előző esztendőben Szabolcs-Szatmár-Beregben 751 
tűzesethez és 1 ezer 420 műszaki mentéshez vonultak a 
tűzoltók. A megye területén 32 önkéntes tűzoltó egye-
sület működik, 2016-ban 26 egyesület pályázott a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar 
Tűzoltószövetség által kiírt támogatásra.

Iparbiztonsági szakterület

A megyében több mint kétezer kilométernyi közút talál-
ható, ebből 166 kilométer főútvonal. Az M3-as autópá-
lyán, a 4-es, a 36-os, a 38-as és a 41-es főközlekedési uta-
kon, valamint az egyéb közúti úthálózaton folyamatosan 
közlekednek veszélyes anyagot szállító gépjárművek, ami 

Vonulási adatok
Tűzesetek száma 1982 db

Műszaki mentések száma 1420 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma 40 db

Téves jelzések száma 431 db

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

441 db

5 db

438 db

277 db



Tűzesetek megoszlása
Szabad területen 298 db

Közlekedés 27 db

Ipar 15 db

Otthon 360 db

Kereskedelem 6 db

Egyéb 45 db

potenciális veszélyt jelent az érintett településekre nézve. 
Külön kockázatot jelent, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében található az ország legnagyobb vasúti átrakó 
körzete, a Záhonyi MÁV Üzemigazgatóság. Mindemellett 
veszélyes üzemek is találhatók a megyében, 13 alsó, 8 fel-
ső küszöbértékű és 29 küszöbérték alatti üzem felügyele-
tét látja el az iparbiztonsági szakterület.

Polgári védelmi szakterület

Kiemelt feladat volt a kockázati helyszíneknek az év so-
rán felmerült új adatok és információk birtokában tör-
ténő beazonosítása, de a szakemberek ellenőrizték a 
melegedő- és befogadó helyeket, a közút menti fákat és 
fasorokat, a belterületi vízelvezető rendszereket, az álla-
mi és az önkormányzati védműveket, a települési vízká-
relhárítási terveket, valamint a lakossági riasztó- és tájé-

koztató eszközöket. Összesen több mint ezerháromszáz 
ellenőrzést hajtott végre a szakterület. Magasabb szintű 
koordinációt a Rozsályt és térségét június 21-én sújtó vi-
har indokolt, ekkor működésbe lépett a területi és a helyi 
operatív törzs is. Csaknem ezer épületben esett kár, egy 
ház lakhatatlanná vált, két ember elhelyezéséről kellett 
gondoskodni. A káresemény felszámolásban majdnem 
hétszázan vettek részt, a hivatásos egységeken kívül az 
önkéntes mentőcsoportok és tűzoltó egyesületek tagjai is. 
Szabolcs-Szatmár-Beregben a megyei mellett 13 járási és 
97 települési önkéntes mentőcsoport áll készen összesen 
859 taggal az árvízvédelmi, illetve a rendkívüli időjárás 
jelentette feladatokra. Az önkéntes mentőszervezetek-
ben szerepet vállaló civilek összesen tizenöt pályázatot 
nyújtottak be, az elnyert pénzből technikai eszközöket, 
védőruhát, védőeszközöket szerezhettek be, valamint ok-
tatási és üzemanyag-költségeket számolhattak el.

360 db

6 db

298 db

45 db

27 db

15 db
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Fejlesztések

2016 tavaszán két, kétféle mentési magasságú  
IVECO-Magirus magasból mentő gépjármű érkezett 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, ősszel pedig két ha-
zai gyártású HEROS AQUADUX-X 4000-es gépjármű-
fecskendővel és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat 
munkáját segítő terepjáróval gazdagodott a gépjárműál-
lomány. Ezzel egy időben a BM Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság készenléti járműállományából 
kivont Mercedes típusú ezer literes felújított gépjármű-
fecskendőt adományozott a Nagykállói Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületnek. 

VÁSZ ellenőrzések alakulása
Ellenőrzött, ADR hatálya alá tartozó járművek 
száma 347 db

Ellenőrzött, ADN hatálya alá tartozó járművek 
száma 0 db

Ellemőrzött, RID hatálya alá tartozó járművek 
száma 1260 db

660 db

488 db



Műszaki mentések megoszlása
Viharkár okozta beavatkozás 504 db

Épületomlás 19 db

Közúti baleset 370 db

CO-mérgezés 23 db

Veszélyes anyag 5 db

Holttest kiemelése 12 db

Méhek, darazsak eltávolítása 14 db

Állatmentés 13 db

Favágás 243 db

Egyéb 217 db

Hatósági eljárásszint
I. fok 3607 db

II. fok 7 db

23 db 5 db

243 db
370 db

504 db

19 db

14 db

12 db

13 db

217 db

3607 db

7 db
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Tolna
megye

A megye alapadatai:

Terület nagysága: 3 704 km2

Települések: 109
Városok száma: 11
Lakosság száma: 231 000 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 3
katasztrófavédelmi őrsök száma: 1
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 3
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 24

Veszélyeztetettségi térkép:

 I. osztály 9 település

 II. osztály 42 település

 III: osztály 59 település
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Megyére jellemző veszélyeztetettség

• ár- és belvízi veszélyeztetettség
• nukleáris veszélyeztetettség
• rendkívüli időjárás
• veszélyesanyag-szállítmányok
• veszélyes vegyi anyagokat előállító, tároló, felhasználó 

objektumok

Tűzoltósági szakterület 

Tolna megye tűzvédelmét 2016-ban három hivatásos 
parancsnokság és egy katasztrófavédelmi őrs mellett há-
rom önkormányzati tűzoltóság, két önállóan beavatko-
zó önkéntes tűzoltóság és huszonnégy önkéntes tűzoltó 
egyesület biztosította. A megye tűzoltóságainak működé-
si területén 1 ezer 647 tűzoltói vonulás volt, másfélszer 
annyi, mint az előző évben. A beavatkozások közül 369 
volt a tűzeset, műszaki mentéshez 759-szer vonultak az 
egységek. Az események riasztási fokozata 1630 esetben 
egyes és egyes kiemelt volt, kettes vagy kettes kiemelt ri-
asztási fokozatot 10, magasabb riasztási fokozatot 7 eset-
ben rendeltek el. Szabadtéri tűzhöz 79 esetben kellett 
vonulni a megyében.

Vonulási adatok
Tűzesetek száma: 369 db

Műszaki mentések száma: 759 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 4 db

Téves jelzések száma: 515 db

Tolna megye

759 db

5 db4 db

515 db

369 db



Tűzesetek megoszlása
Szabad területen: 79 db

Közlekedés: 31 db

Ipar: 11 db

Otthon: 176 db

Kereskedelem: 18 db

Egyéb: 54 db

Iparbiztonsági szakterület

A megyében 2016-ban kétszer történt veszélyes anyaggal 
foglalkozó üzemben súlyos baleset, üzemzavar, jelentés-
köteles esemény. Tolna megyében négy felső és tíz alsó 
küszöbértékű, valamint tizenhárom küszöbérték alatti 
üzem működik. Az igazgatóság az elmúlt évben 150 alka-
lommal hajtott végre közúti ADR ellenőrzést, ezek során 
224 ADR hatálya alá tartozó és 1501, nem jelölt járművet 
vizsgáltak meg, ezek mellett 62 telephelyi ADR-ellenőrzés 
is volt. 2016-ban összesen 74 RID ellenőrzés zajlott, ezek 
során 613, a RID hatálya alá tartozó járművet ellenőriztek 
a szakemberek. RID-telephelyi ellenőrzést 8 alkalommal 
tartottak. ADN Disaster ellenőrzésben két alkalommal 
vett részt az igazgatóság, ezek helyszíne a mohácsi ha-
tárkikötő volt. ADN ellenőrzést 14 alkalommal hajtottak 
végre a szakemberek, ezek során 15 olyan járművet vontak 
kontroll alá, amely az ADN hatálya alá tartozott. Telephe-
lyi ADN ellenőrzést 3 alkalommal tartottak. Az igazgató-
ság két alkalommal koordinálta a több megyét érintő köz-
úti veszélyesáru-szállítás ellenőrzését, hatszor pedig részt 
vett a más megyék által szervezett akció végrehajtásában.

Polgári védelmi szakterület

Az elmúlt évben Tolna megyében nem volt olyan káre-
semény, amely megyei koordinációt, illetve a a védelmi 
igazgatási rendszer működését igényelte volna. A me-
gyében a negyvennégy tagú önkéntes mentőszervezet 
mellett hat járási és tizenhárom települési mentőcsoport 
működik, előbbiek 127, utóbbiak 185 taggal. A köteles 
polgári védelmi szervezetekbe beosztottak számára a ka-
tasztrófavédelmi kirendeltségek 156 alkalommal tartot-
tak mozgósítási és szituációs gyakorlatot, ezeken 1 ezer 
445 embert készítettek fel. A Dél-Dunántúli Közlekedési 
Központ Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás-
nak köszönhetően az igazgatóság 364 gépjárművezető 
katasztrófavédelmi felkészítését hajtotta végre. 2016-
ban 5 ezer 245 diák teljesítette katasztrófavédelmi kö-
zösségi szolgálatát a megyei szerveknél, ez dinamikus 
emelkedést jelent az előző évekhez képest.

176 db

11 db

79 db

54 db

31 db

18 db
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Tolna megye

Hatósági, szakhatósági eljárások 
adatai

2016-ban 2 ezer 703 hatósági ellenőrzést folytatott le a 
megye, ebből 1 ezer 181 tűzvédelmi, 947 polgári védelmi, 
368 pedig iparbiztonsági hatósági szakterületet érintett, 
ezek mellett a megye közigazgatási területén illetékes víz-
ügyi és vízvédelmi hatóságként eljáró katasztrófavédelmi 
igazgatóságok megkeresésére 207 vízügyi felügyeleti és 
vízvédelmi hatósági ellenőrzést folytatott le a Tolna Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

Fejlesztések

A dombóvári hivatásos tűzoltó-parancsokság egy IVECO  
MAGIRUS típusú magasból mentő szerrel gazdago-
dott, a paksi hivatásos tűzoltók pedig egy HEROS  
AQUADUX-X 4000-es gépjárműfecskendőt vehettek át 
2016 októberében.

VÁSZ ellenőrzések alakulása
Ellenőrzött, ADR hatálya alá tartozó járművek 
száma 224 db

Ellenőrzött, ADN hatálya alá tartozó járművek 
száma 15 db

Ellenőrzött, RID hatálya alá tartozó járművek 
száma 613 db

613 db

15 db

224 db



Műszaki mentések megoszlása
Viharkár miatti beavatkozás: 127 db

Épületomlás: 10 db

Közúti baleset: 182 db

CO-mérgezés: 8 db

Veszélyes anyag: 2 db

Holttest kiemelése: 5 db

Méhek, darazsak eltávolítása: 26 db

Állatmentés: 10 db

Favágás: 201 db

Egyéb: 188 db

Hatósági Eljárásszint
I. fokú szakhatósági ügyek száma 424 db

I. fokú hatósági ügyek száma 798 db

II. fokú szakhatósági ügyek száma 0 db

II. fokú hatósági ügyek száma 17 db

2 db

182 db
188 db

201 db

26 db

10 db

5 db

8 db

127 db

127 db

798 db

17 db

424 db
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Vas 
megye

A megye alapadatai:

Terület nagysága: 3 336 km2

Települések: 216 

Városok száma: 1 megyei jogú város, 12 város

Lakosság száma:  256 522 fő 

Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:  3

Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:  3

Katasztrófavédelmi őrsök száma: 1

Önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok száma:  5

Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 81 

 (együttműködési megállapodással rendelkeznek)

Veszélyeztetettségi térkép:

 I. osztály 9 település

 II. osztály 89 település

 III: osztály 118 település
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Megyére jellemző veszélyeztetettség

• árvíz
• villámárvíz
• földrengés
• rendkívüli időjárás
• veszélyesanyag-szállítmányok
• veszélyes anyagokat gyártó, feldolgozó, felhasználó,  

illetve tároló objektumok

Tűzoltósági szakterület 

Vas megye tűzoltóságai 2016-ban 418 tűzesethez vo-
nultak, illetve 736 műszaki mentésnél avatkoztak be, 
mindezeken túl 375 téves jelzés is befutott a segélyhí-
vószámokra. A tűzesetek több mint kétötöde a háztartá-
sokban, valamivel több mint egyharmaduk pedig szabad 
területen történt. A műszaki mentéshez vonuló tűzoltó-
kat legtöbbször közlekedési balesethez riasztották, jelen-
tős hányadot képviseltek a favágások, illetve a viharkár 
okozta beavatkozások is.

Vonulási adatok
Tűzesetek száma 418 db

Műszaki mentések száma 736 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma 0 db

Téves jelzések száma 375 db

Vas megye

736 db

418 db

375 db



Tűzesetek megoszlása
Szabad területen 109 db

Közlekedés 12 db

Ipar 22 db

Otthon 140 db

Kereskedelem 9 db

Egyéb 22 db

Iparbiztonsági szakterület

A veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályok 
betartását a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
2016-ban 1 ezer 484 jármű esetében ellenőrizte, 65-nél 
tártak fel hiányosságot. Emellett 64 telephelyet is kont-
roll alá vontak a szakemberek, 17 volt szabálytalan. A 
veszélyes áru vasúti szállítására vonatkozó szabályok 
betartását 2016-ban 493 vasúti kocsinál ellenőrizték, 26 
esetben találtak szabálytalanságot a szakemberek. A me-
gye területén 2 felső és 2 alsó küszöbértékű, valamint 14 
küszöbérték alatti üzem található, ezek hatósági felügye-
lete folyamatos.

2016-ban Vas megyében 2 ezer 484 hatósági ellenőrzést 
tartottak, ezek csaknem felét tűzvédelmi ellenőrzések 
tették ki. Valamennyi szakterületet érintően összesen 3 
ezer 182 hatósági eljárás zajlott. Az igazgatóság legtöbb-
ször építési, használatbavételi, működési és nyomvonal 
jellegű engedélyezési eljárásokban vett részt szakható-
ságként. A kirendeltségeknél a szakhatósági eljárások 
csaknem mindegyike tűzvédelmi szakterületen, míg az 
igazgatóságon zajló szakhatósági eljárások kilenctizede 
vízügyi, tíz százaléka tűzvédelmi szakterületen zajlott. 

Vízügyi eljárások során a szakemberek 1009 határozatot 
és 886 szakhatósági állásfoglalást adtak ki. Vízkészletjá-
rulék-fizetési eljárásokban adóhatóságként jártak el, ta-
valy 1 ezer 477 vízjogi engedéllyel rendelkező telephelyet 
tartottak számon.

A szén-monoxid-mérgezések, illetve a szabadtéri tűze-
setek megelőzése érdekében az önkéntes tűzoltó egye-
sületek, a katasztrófavédelmi megbízottak, a hivatásos 
tűzoltóparancsnokok és közösségi szolgálatot teljesítő 
diákok is megjelentek a megye nagyobb rendezvényein, a 
kitelepülések alkalmával tájékoztatták a lakosságot a ké-
mények felülvizsgálatának, illetve az érzékelő készülékek 
beszerelésének jelentőségéről, továbbá a tűz használatá-
val kapcsolatos felelős emberi magatartásról.

140 db

9 db

109 db

22 db

22 db

12 db
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Vas megye

VÁSZ ellenőrzések
Ellenőrzött, ADR hatálya alátartozó járművek 
száma: 366 db

Ellenőrzött, ADN hatálya alá tartozó járművek 
száma: 0 db

Ellenőrzött, RID hatálya alá tartozó járművek 
száma: 471 db

Polgári védelmi szakterület

2016-ban a megyében utolsóként a Körmendi Járási  
Rábavölgye Mentőcsoport szerezte meg a nemzeti minő-
sítést, ezzel Vas megye mind a hét járásában minősített, 
önkéntes alapon szerveződött járási mentőcsoport mű-
ködik. Rajtuk kívül önkéntes mentőcsoportok, így a terü-
leti illetékességű Őrség-Goričko-Raab Mentőcsoport, va-
lamint húsz települési mentőcsoport vesz részt szükség 
esetén a megye védelmében.

736 db

418 db



Műszaki mentések megoszlása
Viharkár okozta beavatkozás: 90 db

Épületomlás: 10 db

Közúti baleset: 268 db

CO-mérgezés: 15 db

Veszélyes anyag: 1 db

Holttest kiemelése: 7 db

Méhek, darazsak eltávolítása: 19 db

Állatmentés: 7 db

Favágás: 132 db

Egyéb: 76 db

Hatósági, szakhatósági ügyek
I. fokú szakhatósági ügyek száma 1362 db

I. fokú hatósági ügyek száma 2484 db

II. fokú szakhatósági ügyek száma 2 db

II. fokú hatósági ügyek száma 23 db

2484 db

2 db

132 db

90 db

1 362 db

23 db

76 db

19 db

15 db

10 db

268 db

1 db

7 db

7 db
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Veszprém
megye

A megye alapadatai:

Terület nagysága: 4493 km2

Települések:  217
Városok száma: 15
Lakosság száma: 353068 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:  6
Katasztrófavédelmi őrsök száma: -
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 4
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 19

Veszélyeztetettségi térkép:

 I. osztály 15 település

 II. osztály 62 település

 III: osztály 140 település
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Megyére jellemző veszélyeztetettség

• veszélyes anyagokat előállító, tároló, felhasználó léte-
sítmények

• veszélyesanyag-szállítmányok
• rendkívüli időjárás
• tűzvédelmi veszélyeztetettség
• ár- és belvízi veszélyeztetettség

Tűzoltósági szakterület 

Veszprém megye településeinek mentő tűzvédelmét hat 
hivatásos és négy önkormányzati tűzoltó-parancsnokság 
látja el. A tizenkilenc együttműködési megállapodással 
rendelkező önkéntes tűzoltó egyesület nagy mértékben 
járul hozzá a megye mentő tűzvédelméhez. A Tótvázso-
nyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016 májusában meg-
kezdte működését önállóan beavatkozó tűzoltóságként. 
A távolságuk miatt a megye egyes településeire vonulnak 
még Vas (Sárvár HTP, Celldömölk ÖTP), Fejér (Polgár-
di ÖTP) és Zala megyei (Keszthely HTP) tűzoltók is. A 
műveletirányításra tavaly beérkezett 2 ezer 842 jelzés-
ből 508 esetben tűzhöz, 1 ezer 159 alkalommal műszaki 
mentéshez riasztották a tűzoltókat.

Vonulási adatok
Tűzesetek száma: 508 db

Műszaki mentések száma: 1159 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 8 db

Téves jelzések száma: 913 db

Veszprém megye

5 db

759 db

4 db

515 db

369 db



Tűzesetek megoszlása
Szabad területen: 142 db

Közlekedés: 14 db

Ipar: 22 db

Otthon: 175 db

Kereskedelem: 6 db

Egyéb: 149 db

Iparbiztonsági szakterület

Veszprém megyében 13 felső, 3 alsó küszöbértékű és 20 
küszöbérték alatti üzem működik. Utóbbiak közül 18-
nak kell súlyoskáresemény-elhárítási tervet készítenie. 
A rendvédelmi, az agrár-, valamint az egészségügyi ága-
zatban határidőre megtörtént a létfontosságú rendsze-
rek azonosítása és a szakhatósági eljárások lefolytatása. 
Veszprém megyében összesen 7 létfontosságú rendszere-
lemet tartanak nyilván. 2016-ban a megye szakemberei 
182, a veszélyes áruk közúti szállításának szabályai alá 
eső járművet ellenőriztek, vasúton pedig 353 olyan jár-
művet vontak kontroll alá, amely a RID előírásainak be-
tartására kötelezett.

Polgári védelmi szakterület

Veszprém megyében a veszélyeztető hatások kezelésére, 
a reagálási képesség javítása érdekében egy területi, tíz 
járási és hetvennyolc települési önkéntes mentőcsoport 
alakult. A települési mentőcsoportok közül hatvanhat 
szerzett sikeres nemzeti minősítést vezetés-irányítás és 
logisztika, valamint alapvető vízkárelhárítási feladatok 
végrehajtásából. 2016-ban a rendkívüli időjárás miatt 
két alkalommal kellett önkéntes mentőcsoportokat al-
kalmazni. A július 14-i vihar során a Bakony, a Veszp-
rémi Járási Séd, a Zirci Járási Kelet-Bakony és a Deve-
cseri Járási Somló, valamint a Balatonfüredi Települési 
Önkéntes Mentőcsoport, július 26-án, Kapolcson pedig 
a Tapolcai Járási Vulkán Önkéntes Mentőcsoport tagjai 
álltak csatasorba. A mentőszervezetek a beavatkozások 
alkalmával műszaki mentéseket és helyi vízkár elleni vé-
dekezést végeztek.

175 db

6 db

149 db

142 db

22 db

14 db
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Veszprém megye

VÁSZ ellenőrzések alakulása
Ellenőrzött, ADR hatálya alá tartozó járművek 
száma: 182 db

Ellenőrzött, ADN hatálya alá tartozó járművek 
száma: 0 db

Ellenőrzött, RID hatálya alá tartozó járművek 
száma: 353 db

353 db

182 db

Fejlesztések
 
Tavaly tavasszal egy új magasból mentőt állítottak 
rendszerbe Pétfürdőn, míg novemberben egy új törzs-
tanteremmel gazdagodott az igazgatóság, emellett Aj-
kán a használati melegvíz-rendszer korszerűsítése történt 
meg. December végén pedig egy vadonatúj HEROS- 
RÁBA AQUADUX-X hazai gyártású gépjárműfecskendő  
érkezett Veszprémbe.



Műszaki mentések megoszlása
Viharkár okozta beavatkozás: 257 db

Épületomlás: 13 db

Közúti baleset: 261 db

CO-mérgezés: 13 db

Veszélyes anyag: 7 db

Holttest kiemelése: 7 db

Méhek, darazsak eltávolítása: 7 db

Állatmentés: 8 db

Favágás: 271 db

Egyéb: 315 db

Hatósági Eljárásszint
I. fokú szakhatósági ügyek száma 710 db

I. fokú hatósági ügyek száma 1487 db

II. fokú szakhatósági ügyek száma 9 db

II. fokú szakhatósági ügyek száma 0 db

7 db

261 db
271 db

315 db

13 db

8 db

7 db

7 db

257 db

13 db

1487 db

9 db

710 db



198

Zala
megye

A megye alapadatai:

Terület nagysága: 3482 km2

Települések:  258
Városok száma: 10
Lakosság száma: 286.340 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:  4
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 2
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 1
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 36

Veszélyeztetettségi térkép:

 I. osztály 7 település

 II. osztály 32 település

 III: osztály 219 település
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Megyére jellemző veszélyeztetettség

• ár-és belvíz általi veszélyeztetettség
• veszélyes vegyi anyagokat előállító, tároló, felhasználó 

objektumok
• veszélyesanyag-szállítmányok
• rendkívüli időjárás
• tűzvédelmi veszélyeztetettség

Tűzoltósági szakterület 

Zala megyében 2016-ban 387 tűzesethez és 608 műszaki 
mentéshez riasztották a tűzoltókat, a tüzek döntő része 
szabad területen, vagy otthon jellegű ingatlanban kelet-
kezett, a műszaki mentések között a közúti balesetek és a 
viharkárok voltak túlsúlyban. Az elmúlt években a tuda-
tos megelőzési tevékenységnek köszönhetően nagymér-
tékben lecsökkent a tűzesetek száma, mely eredményt a 
hatékony hatósági munkával, a megelőző célú kommuni-
kációval és a tűzmegelőzési bizottság közreműködésével 
sikerült megőrizni. Az önkéntes szervezetek katasztrófa-
védelmi feladatokba történő bevonása mind a tűzoltó-
sági, mind a polgári védelmi szakterületen folytatódott. 
Az önkéntes tűzoltó egyesületek egyre nagyobb központi 
támogatása, valamint a hivatásos szervezet hatékonyabb 

Vonulási adatok
Tűzesetek száma 387 db

Műszaki mentések száma 608 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma 11 db

Téves jelzések száma 324 db

Zala megye

5 db

608 db

4 db

387 db

324 db



Tűzesetek megoszlása
Szabadterületen 130 db

Közlekedés 27 db

Ipar 11 db

Otthon 138 db

Kereskedelem 10 db

Egyéb 71 db

szakmai segítségnyújtása együttes eredményeként bő-
vült az együttműködő tűzoltó egyesületek száma, négy 
egyesület már önálló beavatkozásra is jogosult.

Iparbiztonsági szakterület

Az igazgatóság 2016-ban is fokozott figyelmet fordított a 
veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek hatósá-
gi kontrolljára, különös tekintettel a veszélyes áruk szál-
lítására, valamint a veszélyes anyagok telephelyen belüli 
előállítására, felhasználására és tárolására. A szoros ha-
tósági felügyelet nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Zala 
megyében 2016-ban sem történt olyan veszélyes anya-
gokkal kapcsolatos rendkívüli esemény, amely a lakossá-
got bármilyen módon is veszélyeztette volna.

Polgári védelmi szakterület

A polgári védelmi szakterület támogatásával 2016-ban 
újabb tizenhét települési önkéntes mentőcsoport állt 
rendszerbe. A területi, járási és települési önkéntes men-
tőszervezetek számos felkészítésen és gyakorlaton vettek 
részt az elmúlt év során az alkalmazhatóságuk megte-
remtése és fejlesztése érdekében.

138 db

10 db

130 db

71 db

27 db

11 db
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Zala megye

VÁSZ ellenőrzések alakulása
Ellenőrzött, ADR hatálya alá tartozó járművek 
száma 239 db

Ellenőrzött, ADN hatálya alá tartozó járművek 
száma 0 db

Ellenőrzött, RID hatálya alá tartozó járművek 
száma 502 db

502 db

239 db

Fejlesztések

A tavalyi esztendőben lecserélték az igazgatóság épüle-
tének tetőhéjazatát, és kialakították az operatív törzs új 
működési helyét. Elkészült a Zalaegerszeg által 1896-ban 
építtetett, majd több ütemben bővített városi tűzoltólak-
tanya teljes körű rekonstrukciójának terve, továbbá egy 
új hazai gyártású tűzoltó-gépjárműfecskendővel bővült a 
zalaegerszegi tűzoltóság szerállománya.



Műszaki mentések megoszlása
Viharkár okozta beavatkozás 158 db

Épületomlás 1 db

Közúti baleset 187 db

CO-mérgezés 7 db

Veszélyes anyag 1 db

Holttest kiemelése 9 db

Méhek, darazsak eltávolítása 1 db

Állatmentés 9 db

Favágás 97 db

Egyéb 138 db

Hatósági Eljárásszint
I. fokú szakhatósági ügyek száma 1220 db

I. fokú hatósági ügyek száma 474 db

II. fokú szakhatósági ügyek száma 7 db

II. fokú hatósági ügyek száma 7 db

1 db

138 db
158 db

187 db

9 db

7 db

1 db

1 db

97 db

9 db

1220 db

9 db

474 db

7 db
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Elérhetőségek

Baranya Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
7630 Pécs, Engel János József utca 1. 
E-mail: baranya.titkarsag@katved.gov.hu

Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 
E-mail: bacs.titkarsag@katved.gov.hu

Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
5600 Békéscsaba, Kazinczy utca 9.
E-mail: bekes.titkarsag@katved.gov.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
3525 Miskolc, Dózsa György út 15. 
E-mail: borsod.titkarsag@katved.gov.hu

Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
6721 Szeged, Berlini körút 16-18. 
E-mail: csongrad.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu

Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8000 Székesfehérvár, Szent Flórián körút 2. 
E-mail: fejer.mki@katved.gov.hu

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
1081 Budapest, Dologház utca 1. 
E-mail: fkititkarsag@katved.gov.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4. 
E-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu

Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56. 
E-mail: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu

Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
3300 Eger, Klapka György utca 11.
E-mail: heves.titkarsag@katved.gov.hu



Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
5000 Szolnok, József Attila út 14. 
E-mail: Jasz.titkarsag@katved.gov.hu

Komárom-Esztergom Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2800 Tatabánya, Szent Borbála út 16.  
E-mail: komarom.titkarsag@katved.gov.hu

Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
E-mail: nograd.titkarsag@katved.gov.hu

Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
1149 Budapest, Mogyoródi u. 43. 
E-mail: pest.mki@katved.gov.hu

Somogy Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
7400 Kaposvár, Somssich Pál utca 7.  
E-mail: somogy.titkarsag@katved.gov.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. 
E-mail: szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu

Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
7100 Szekszárd, Mikes utca 16-22.
E-mail: tolna.titkarsag@katved.gov.hu

Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
9700 Szombathely, Ady Endre tér 1.
E-mail: vas.mki@katved.gov.hu

Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
8200 Veszprém, Dózsa György utca 31. 
E-mail: veszprem.mki@katved.gov.hu

Zala Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 54. 
E-mail: zala.titkarsag@katved.gov.hu
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