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Vezetői előszó

Sokéves hagyományt követ a katasztrófavédelem, 
amikor az előző év történéseit kötetbe foglalja. Így 
van ez 2017 esetében is. Egy ekkora állománnyal 

rendelkező, és ennyire szerteágazó tevékenységet folytató 
szervezet életében ugyanis fontos, hogy időről időre átte
kintse és összegezze, melyek voltak az előző év emléke
zetes eseményei és beavatkozásai, illetve melyek azok a 
tevékenységek, amelyek hosszabb távon hatással lesznek 
a lakosságra. A cél ezúttal is az, hogy mindazok, akik a 
katasztrófa védelem tevékenysége iránt érdeklődnek, vagy 
azt a későbbiekben kutatják majd, átfogó képet kapjanak 
arról, hogy országos és területi szinten mi foglalkoztatta 
ebben az évben a szervezet csaknem tizenkétezer fős állo
mányát. Mindezt igyekeztünk lényegre törően, képekkel, 
diagramokkal és statisztikákkal együtt láttatni.

Egy olyan kiadvány esetében, amelyben a hosszabb távon  
érvényes eseményekre, momentumokra kell fókuszál
ni, mindig a szelektálás a legnehezebb feladat. Azokat a  
te vékenységeket megtalálni a számtalanból, és azokat 
a beavatkozásokat kiragadni a sok tízezerből, amelyek 
nemcsak rövid távon, a pillanat hevében érdekesek, ha
nem akár évek múlva is érvényes lenyomatát adják mind
annak, ami a katasztrófavédelmet jelentette az adott év
ben, laikus és érintett számára egyaránt. Úgy válogatni a 
sok száz hatáskör között, hogy a sok kis mozaik anélkül 
adjon ki egy teljes képet, hogy közben elveszünk a rész
letek erdejében. Mindemellett az is fontos, hogy azokat 
a káreseteket emeljük ki, amelyek valamiért emlékeze
tesek: legyen az az esemény súlya, összetettsége, vagy 
éppen szokatlansága. 

Nehéz könnyen áttekinthető képet festeni egy olyan szer
vezetről, amely számos alaptevékenysége – tűzvédelem, 
polgári védelem, iparbiztonság – mellett olyan fontos te
rületeken is je len van, mint amilyen a vízügy és a vízvé
delem, a szúnyoggyérítés, vagy éppen a kéményseprés. 
De nem lehet szó nélkül elmenni azon munkálatok mel
lett sem, amelyek elengedhetetlenek a nagy egész mű
ködtetéséhez. Beszélni kell a gazdasági szakterület mun
kájáról, ami a napi rutinfeladatok mellett a különböző 
projektekkel kapcsolatos feladatokat is magában foglal
ja. És említést kell tenni az informatikai, térinformatikai 
háttértámogató munkáról is, hiszen a 21. században nem 
születhet ezek nélkül jó döntés. 

Mindezen túl nem funkcionálhat jól átgondolt humánte
vékenység, jó képzési rendszer és hivatali munka nélkül 
egy ekkora szervezet, de megkérdőjelezhetetlen a gondos 
ellenőrzés és a hatékony kommunikáció szerepe és jelen
tősége is. Jól látszik tehát, hogy szinte a lehetetlenre vál
lalkoztunk ennek a kötetnek az összeállításakor. 

A katasztrófavédelem azonban éppen az a szervezet, 
amely nem ismer, nem ismerhet lehetetlent, így bízunk 
abban, hogy ezúttal is sikerült megbirkózni a feladattal. 

Vagyis meg tudtuk mutatni, hogy milyen kihívásoknak 
kellett nap mint nap az országos szervnek megfelelnie, és 
milyen feladatokat oldottak meg az egyes megyék. Mert 
ugyan nem volt a 2013-as dunai árvízhez hasonló mére
tű esemény, de nincs olyan szeglete az országnak, ahol ne 
kellett volna villámárvíz, vagy éppen viharos idő okozta 
károkat kezelni. Elkerülhetetlen az is, hogy időről időre 
nagyobb tüzekhez és súlyos balesetekhez kelljen a tűz
oltóknak vonulni, ezek az esetek a beavatkozókat éppúgy 
megdolgoztatták, mint a munkájukat irányítókat. És persze 
a hatósági területeken tevékenykedőket sem kímélte az el
múlt év. Nem csökkent a tűzvédelmi és a vízügyi hatósági 
feladatok száma és jelentősége, számos kiemelt beruházás 
és esemény is növelte a kihívások számát. Mindezeken túl 
évről évre nő az információbiztonság szerepe, hovatovább 
önálló szakterület létrehozását téve szükségessé. Kellemes 
terhet jelent a számtalan fejlesztés előkészítésével és meg
valósításával együtt járó munka, ezek mindegyike a lakos
ság biztonságát és nyugalmát hivatott erősíteni. 

Legyen szó új laktanya megépítéséről, vagy egy nagyobb 
léptékű informatikai rendszer kiépítéséről. Sokan cserél
nének velünk, amikor a pályára irányító képzésre jelent
kezők közül kell választani, hiszen változatlanul számosan 
szeretnének részeseivé válni a katasztrófavédelem rend
szerének. Túljelentkezés van a modulrendszerű tűzoltó
képzésekre éppúgy, mint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Katasztrófavédelmi Intézete különböző szakjaira.

Minderről nem csak nekünk kell tudnunk, feladatunk 
erről tájékoztatni az állampolgárokat, hiszen a jó köz
biztonság az ország mindennapi működésének záloga. 
Fontos, hogy a lakosok biztosak lehessenek abban, az év 
minden napján, az ország bármelyik pontján számíthat
nak a katasztrófavédelemre. Ennek a munkának a kivo
natát ajánlom az olvasó szíves figyelmébe.

 

 Dr. Góra Zoltán
 tűzoltó vezérőrnagy 
 főigazgató
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JANUÁR

1. Berecz György tű. ezredes vezeti e naptól a BM OKF 
Gazdasági Ellátó Központját.

9. A BM OKF Gazdasági Ellátó Központ és a Katasztrófa-
védelmi Oktatási Központ Kéményseprőipari Szak cso-
portjának közös szervezésében második alkalommal in
dult olyan tanfolyam, amely a szakképzettség nélküli je
lentkezőkből betanított kéményseprőmunkásokat képzett.

11-12. Kétnapos katasztrófavédelmi gyakorlatot tartott 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A tréningen a ka
tasztrófavédelem közlekedési, energetikai és infokom
munikációs ágazatokat érintő aktuális feladatai kerültek 
terítékre.

12. Sátoraljaújhely adott otthont a Belügyminisztérium 
országos meghívásos sí- és snowboard versenyének a 
Zemplén Kalandparkban.

12. Vizsgával zárult a veszélyes áruk vasúti szállítását 
felügyelő biztonsági tanácsadók Norvég Alap által fi
nanszírozott képzésének első szakasza a BM Országos  
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. A hónapban elin-
dult a vízi (ADN) alágazatban zajló szállítással összefüg
gő képzés is.

13. Az országot elért téli időjárás miatt több száz alka-
lommal kellett a tűzoltóegységeknek beavatkozniuk, az 
Észak- és Nyugat-Magyarországi régióban több mint 
húsz útszakaszt kellett lezárni, és hét megye kilencvenöt 
településén majdnem tizennyolcezer fogyasztó maradt 
áramellátás nélkül. A kialakult helyzetben tanúsított 

helytállásáért január 20-án nyolc tűzoltó vehetett át el
ismerést a Belügyminisztériumban.

16. Értekezletet tartottak a belügyi és rendvédelmi te-
rületen működő szervezetek humánszolgálatának veze tő 
szakemberei a katasztrófavédelmi főigazgatóságon. A talál
kozón egyebek mellett a rendvédelmi életpálya modell har
madik pillérének év eleji bevezetése állt a középpontban.

18. Szakmai napon tárgyalták meg a 2018 december 
végéig tartó „Mezőgazdasági vízhasználat információs 
és ellenőrzési keretrendszer” elnevezésű projekt részle
teit a konzorcium képviselői a BM Országos Katasztró fa-
védelmi Főigazgatóságon. 

19. A Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az 
Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület szerve zésében 
az ország legmagasabb pontján, Kékestetőn tar tották a 
2017. évi Téli Sportnapokat és a Tűzoltó Síver senyt, amelyre 
tizennégy megyéből mintegy kétszázan jelentkeztek.

21. A katasztrófavédelem krízisintervenciós csoportjá-
nak négy tagja indult útnak Olaszországba, hogy segít-
séget nyújtsanak a veronai buszbaleset túlélőinek és  
a diákok hozzátartozóinak a tragédia feldolgozásában.

23. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi 
Intézete katasztrófavédelem alapszakának huszonegy 
első évfolyamos, nappalis tisztjelölt hallgatója kezdte 
meg a tisztjelölti vizsgához szükséges negyvenórás tűz-
oltói alaptanfolyamot.

23. Másodszor indult el a Gazdasági Ellátó Központ és a 
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Kéményseprőipari 
Szakcsoportjának közös szervezésében az a szakmun-
kásképzés, amelynek végeztével harmincnégy hivatásos 
tűzoltó kezdhet kéményseprőként is dolgozni. 

24. A Richter-skála szerinti 2,2-es erősségű földrengés 
volt 13 óra 18 perckor Budapest déli részén, körülbelül 
három kilométeres mélységben. A földmozgást a lakos
ság is érzékelte. 

25. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ péceli ob-
jek tumában több mint húsz kolléga vette át tanúsítvá
nyát, amely azt bizonyítja, hogy sikeresen elvégezte a 
rendé szeti vezetővé képző tanfolyamot.

31. Támogatási szerződést kötött a BM Országos 
Kataszt rófa védelmi Főigazgatóság és az Országos 
Katasztró fa  vé delmi Sportegyesület.

31-február 2. Az Országos Meteorológiai Szolgálat har-
mincegyedikén délután Pest, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy,  
Tolna és Baranya megye több járására is másodfokú  

riasztást adott ki az ónos eső veszélye miatt, nyolc me
gyében pedig elsőfokú riasztás volt érvényben. Estére a 
narancs riasztások pirosba fordultak, ugyancsak har
madfokú riasztást adtak ki a főváros területére is. Más
nap elsősorban a Győr-Budapest-Debrecen vonaltól dél
re esett ilyen összetételű csapadék, majd a zóna csütörtö
kön elhagyta az országot. 

FEBRUÁR

3. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi 
Honvédtisztképző Kara és a Katasztrófavédelmi Intézet 
által meghirdetett Intézményi Tudományos Diákköri 
Konferencia kilenc tagozatában ötvennyolc pályaművet 
mutattak be a tudományos élet iránt érdeklődő hallga-
tók. A tudományos munkát készítő diákok február har
madikán adták elő benyújtott pályázatuk kutatási ered
ményeit a bírálóbizottság előtt.

9. Megtartotta évértékelő, feladatszabó állománygyű-
lését a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 
A rendezvényen a Belügyminisztérium önkormányzati 
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ál lamtitkára kijelentette: a katasztrófavédelemnél telje-
sül tek a 2016-ra meghatározott célok.

9-12. Harmadik alkalommal vett részt a Hungexpon 
meg rendezett FeHoVa kiállításon az Országos Tűzmeg-
előzési Bizottság. 

14. Otthonában köszöntötte századik születésnapján 
dr. Pethő József nyugállományú tűzoltó alezredest az  
országos katasztrófavédelmi főigazgató és a humán-
szolgálat vezetője. A szépkorú kolléga – a BM Tűzoltó-
tisztképző Iskola egykori tanára – harminchárom évnyi 
szolgálat után, a felső korhatár elérésével, 1972-ben vo-
nult nyugdíjba.

14. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ nyolcvan-
nyolc hallgatója fejezte be tanulmányait a Tűzoltó II. 
szakképesítésen. A moduláris rendszerű szakképzésben 
az e napon kibocsátott tiszthelyettesekkel együtt már  

több mint ezeregyszázan szereztek új típusú részszak-
képesítést.

15. E naptól dr. habil. Vass Gyula tűzoltó ezredes 
a Nem zeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi 
Intéze tének új igazgatója.

16. Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisz
tere február 16-i hatállyal dr. Bognár Balázs tűzoltó 
ezredest, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató
ság kriti kusinfrastruktúra-koordinációs főosztályának 
vezetőjét nevezte ki a Vas Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság új igazgatójává.

16-17. A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve 
Balatonföldváron megrendezte első konferenciáját. A 
rendezvényen az addig megszerzett tapasztalatok, a rö
vid távú fejlesztési irányok, a tűzmegelőzési tapasztala
tok, az ellenőrzés szerepe, valamint az ügyfélszolgálati 
rendszer került terítékre.

17. A Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervató
rium közleménye szerint 21 óra 39 perckor kisebb, a  
Richter-skálán 2,4-es magnitúdójú földrengés keletke
zett nyolc kilométeres mélységben a Komárom-Eszter
gom megyei Bábolna közelében. 

20. Megtartotta 2017-es első ülését a Tűzvédelmi Taná cs  - 
adó Testület.

21-22. Budapesten tartották meg az EUrban Water Aid 
elnevezésű projekt második tervezői értekezletét.

22. Húszan tettek tisztjelölti fogadalmat a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. A Nemzeti Köz-
szol gálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének első 
évfolyamos, nappali tagozatos hallgatói az elsők, akik – 
teljesítve a szükséges feltételeket és vizsgákat – e sajátos 
rendvédelmi jogviszonyba kerültek.

23. Tizenhetedik alkalommal rendezték meg Zalaka-
roson a BM OKF és a szlovén Polgári Védelmi és  
Katasztrófa-segítségnyújtási Igazgatóság főigazgató- 
helyettesi találkozóját. A rendezvényen a Vas és a Zala 
megyei katasztrófavédelmi igazgató is részt vett.

24. Kétnapos elméleti képzésen készültek a májusban  
esedékes, ENSZ INSARAG elvek szerinti újraminősí té-
sükre a HUNOR és a HUSZÁR mentőszervezet tagjai  
Pécelen, a katasztrófavédelem oktatási központjában.

24. Ülésezett a Tűzoltóparancsnokok Tanácsa.

27-március 2. Észtországban járt a HUSZÁR önkén tes 
mentőszervezet negyvenkét fős kontingense. A magyar 
csapat egy képzeletbeli, földrengés és cunami sújtotta or
szágban nyújtott segítséget. Az EU-MODEX gyakorlaton 
az önkéntesekből és hivatásosokból, illetve a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem hallgatóiból álló csapat sikeresen 
végrehajtotta a rá kiszabott feladatokat.

28. A Nyíregyházi Városi Stadion tekepályája adott ott -
hont az országos tekebajnokságnak, amelyen nyolc ka-
tasztrófavédelmi igazgatóság csapata mérte össze a tudá
sát. Csapatversenyben a Borsod-Abaúj-Zemplén me gyét 
képviselő kollégák gurítottak a legjobban. 

MÁRCIUS

1. E naptól kezdve önállóan, tehát a hivatásos tűzoltók 
jelenléte nélkül is olthat tüzet és végezhet műszaki men-
téseket Nagycenk Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete. 
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A szervezet Győr-Moson-Sopron megyében negyedik-
ként kapta meg erre a felhatalmazást. Az egyesület útnak 
indító ünnepségét február 25-én tartották. 

1. A Nemzetközi Polgári Védelmi Napra emlékezett a ka
tasztrófavédelem.

4. Szolnokon megtartották a IX. Katasztrófavédelmi  
Er go méteres Országos Bajnokságot.

8-9. A katasztrófavédelem megyei és fővárosi főügyeleti 
osztályvezetőinek tartott képzést a BM OKF központi fő
ügyeleti főosztálya Balatonföldváron, a Hotel Jogarban.

10. E naptól Gádoros és Békéssámson kivételével Békés 
megye minden településén a katasztrófavédelem végzi 
a kéményseprést, így immár a megyében hetvenhárom 
hely tartozik a kéményseprőipari szerv ellátási körébe.

10. Országos erdő- és szabadtéri tűzoltási vezetési törzs-
gyakorlatot tartottak az erdőtűzoltási operatív törzsbe 
beosztott szakemberek számára Tatán. A gyakorlaton 
a katasztrófavédelem szakemberei mellett a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgató
ság több munkatársa, valamint a 25. MH Klapka György  
Lövészdandár Lőterének parancsnoka is részt vett.

14. Ünnepséget tartottak a Belügyminisztériumban és a  
katasztrófavédelmi főigazgatóságon az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc emlékére.

16. E naptól Seres Tibor tűzoltó alezredes tölti be a  
Nógrád megyei katasztrófavédelmi igazgatói beosztást, 
immár ezredesként.

20. A vizek kártételei elleni védekezésről és az erre való 
felkészítésről tartott szakmai egyeztetést a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság kiskörei szakaszmér nökségén.

21. A hagyományteremtés szándékával rendhagyó szak-
mai találkozót szervezett a BM OKF Hatósági Főigazgató- 
-helyettesi Szervezete. A találkozóra a rendőrség, a hon-
védség, a különböző szakigazgatási szervek képvise lőit és 
vezetőit, illetve a szakmai szövetségek, kamarák és egye
sületek vezetőit hívták meg.

24. Felavatták Szarvason a négyszáznegyvenmilliós 
beruházással épült új laktanyát, az önkormányzat ál tal 
biztosított telken felépített ingatlan funkcionális, ener
giatakarékos épület.

24. Sikeres újjáélesztést hajtott végre reggel a sárvári hi
vatásos tűzoltó-parancsnokság két tűzoltója: a laktanya 
mellett lévő buszpályaudvaron lett rosszul egy idős em

ber, a segítségére siető testvérpár, Veiczer Krisztián  
és Veiczer Vilmos tű. főtörzsőrmester a parancsnok
ságon elhelyezett félautomata defibrillátorral mentette 
meg a férfi életét.

28. A hallgatók szervezeti szocializációjának tapasz ta-
latai címmel tartottak oktatói továbbképzést a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetében.

30. A katasztrófavédelmi főigazgatóság székházában 
elméleti és gyakorlati képzést tartottak a Katasztrófa-
védelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Nemzeti  
Veszélyhelyzet-kezelési Központ kijelölt állományának.

ÁPRILIS

1. Az országban negyvenkettedikként, Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében pedig negyedikként vált önállóan 
beavatkozó tűzoltó egyesületté a Nagykálló Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület.

1. Megindult és szeptember harmincadikáig tart a vi-
harjelző szezon a Balatonon, a Velencei-, a Fertő- és a 
Tisza-tavon.

4-5. Dunaszerdahelyen tartotta tizennyolcadik ülését  
a Magyar-Szlovák Katasztrófavédelmi Vegyes Bizottság.

4-6. Az EUropean Water Aid projekt keretében, csak-
nem négyszáz ember részvételével tartott nemzetközi 
árvízvédelmi terepgyakorlatot a BM OKF Szabolcs-Szat
már-Bereg megyében. A gyakorlat célja az árví zi védeke
zési képességek fejlesztése, az önkéntes men tőcsapatok 

és a víztisztítást végző egységek együtt működésének 
gyakorlása volt. A tréningen együttműködő partner
ként a Fővárosi Vízművek, a Szlovák Köztársaság Bel
ügyminisztériuma Tűzoltósági és Mentési Elnöksége, a  
Belgrádi Vízművek, valamint a Horvát Nemzeti Védelmi  
és Mentési Igazgatóság is részt vett.

5-9. A 2017-es Construmán a BM Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság standjához látogatók a kémény
seprőipari tevékenységet ellátó szervezet munkájával 
ismerkedhettek meg.

6-7. Balatonföldváron megtartották első féléves tovább-
képzésüket a megyei tűzoltósági főfelügyelők. A kétna
pos felkészítés fókuszában a készenléti tűzoltói állomány 
ellenőrzésének tapasztalatai, és a megújult napi tovább
képzési rendszer állt.

10-11. „VÁNDOR 2017” elnevezéssel közös közszolgá
lati gyakorlatot tartottak a Nemzeti Közszolgálati Egye
temen, amelyen részt vett a Katasztrófavédelmi Intézet 



14 15

Krónika 2017

huszonegy oktatója, illetve mindhárom nappali évfolya
mának teljes személyi állománya, valamint a mester
képzésben résztvevő csaknem százötven végzős levelező 
hallgatója is. 

19. Budapesten, a BM Országos Katasztrófavédelmi  
Főigazgatóságon tartotta soros ülését a Magyar-Horvát 
Katasztrófavédelmi Vegyes Bizottság.

19-től néhány napon át sok munkát adott a katasztrófa
védelem erőinek az áprilisi tél. A havazás és a viharos szél 
miatt sok helyen fák dőltek ki, ágak szakadtak le, fenn-
akadások voltak a közlekedésben és az áramellátásban.

21. A Belügyminisztériumban és a főigazgatóságon is 
előrehozott tűzoltónapi ünnepséget tartottak.

21-23. Kaposváron gyakorlatozott a HUSZÁR önkéntes 
mentőszervezet. A mentőcsapat tagjai alpintechnikai, 
romkutatási, táborműködtetési és logisztikai feladatokat 
oldottak meg. 

22. A Városligetben megrendezték VII. Rendőr- és  
Tűzoltónapot. A program részeként került sor a felmenő 
rendszerű ifjúsági katasztrófavédelmi verseny országos 
döntőjére, amelyen az általános iskolák között az ásvány
rárói Somogyi József Általános Iskola csapata, a középis
kolások között pedig a mezőkovácsházai Hunyadi János 
Gimnázium egysége hódította el az elsőséget.

24-25. Ötödik alkalommal szervezték meg a kataszt
rófavédelem ellenőrzési szakterületének országos konfe
renciáját Balatonföldváron.

25. A tűzvizsgálati szakértők tevékenységével, valamint 
a Magyar Tűzvédelmi Szövetség tevékenységével fogla
kozott a főigazgatóságon megtartott soros ülésén a Tűz
védelmi Tanácsadó Testület.

25-26. A BM OKF 2017-ben első alkalommal szervezte 
meg az országos hatáskörű „DISASTER 2017 RID” elne-
vezésű vasúti (RID) ellenőrzési akciót. A két nap alatt 
több mint ezerhétszáz vasúti járművet vizsgáltak. 

26-27. Harmincnyolcadik alkalommal ültek közös 
asztalhoz az Európai Unió országai katasztrófavédel
mi szervezeteinek vezetői Máltán. A tanácskozáson  
Magyarországot dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, 
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigaz
gatója képviselte.

28. Csaknem kétmilliárd forintért kapott új, hazai gyár
tású Rába-Heros Aquadux X-4000 típusú tűzoltójár
művet Baja, Dunaújváros, Érd, Karcag, Kazincbarcika,  
Mátészalka, Nagykanizsa, Orosháza, Ózd, Pápa, Pécs, 
Sárvár és Szigetszentmiklós. A pápai parancsnokság 

ezen kívül egy harminckét méter mentési magasságú,  
IVECO-Magirus magasból mentő járművel is gyarapodott.

MÁJUS

1. A Zsámbéki Önkéntes Tűzoltó Egyesület önállóvá vá
lásával Pest megyében kilencre emelkedett azon egyesü
letek száma, amelyek baj esetén hivatásos tűzoltók nél
kül is beavatkozhatnak egyes tűz- és káreseteknél.

3. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi 
Intézetének huszonkilenc hallgatója vizsgázott sikeresen 
a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséből.

7-től a BM OKF májusban öt helyszínen tartott tovább
képzést a veszélyesáru-szállítási szakterületen dolgo
zók számára. A rendezvénysorozaton – Szekszárdon,  
Kecskeméten, Miskolcon, Budapesten és Veszprémben – 
összesen háromszáztizenegy ember vett részt.

10. A tűzvizsgálati szakterületen dolgozók vettek részt 
azon a továbbképzésen, amelyen a tűzvizsgálat rendsze
rével kapcsolatos ismeretek mellett konkrét eseteken ke
resztül a tűzvizsgálók helyszíni tapasztalatait is bemu
tatták. 16-án tűzvizsgálati szakértői továbbképzés zajlott 
Balatonföldváron, ahol az elektromos tüzekkel kapcsola
tos ismeretek voltak terítéken.

10-23. A Magyar Szabványügyi Testület lebonyolította 
a katasztrófavédelmi minőségirányítási rendszer szab
ványtanúsításának első felügyeleti auditját.

11. Működni kezdett a katasztrófavédelem kéménysep
rőipari honlapjának új felülete. Az átalakítással és fej
lesztéssel egyszerűbbé és gyorsabbá vált az időpontfog
lalás és megrendelés folyamata.

15. Harmincnégy, addig betanított munkásként dolgozó 
kéményseprő szakképzése kezdődött meg a Katasztrófa
védelmi Oktatási Központ péceli intézetében. 2017-ben 
ez volt a harmadik teljes létszámú osztály, amely meg
kezdte nyolcszáz tanórás szakmunkás-tanulmányait.

15-19. Hajdúszoboszlón lezajlott a HUNOR hivatásos és 
a HUSZÁR önkéntes mentőszervezet ENSZ INSARAG 
szerinti újraminősítése. A csapatok további öt évre meg
kapták a nehéz, illetve a közepes kategóriájú városi kuta
tó-mentő minősítést.

17-18. Építész tűzvédelmi szakértői továbbképzést tar
tottak a BM OKF munkatársai Balatonföldváron.
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18-19. Idei második konferenciáját tartotta a katasztrófa
védelem kéményseprőipari szervezete Balatonföldváron.  
Az első körzetesített megye működésében és munkaszer
vezésében bekövetkezett változások mellett a kémény
seprőipar és a gázipar lehetséges együttműködési terü
letei is napirendre kerültek.

19. Az öt regionális megmérettetést követően a zánkai or
szágos viadal végén derült ki, hogy kik a katasztrófavédelem 
állományának legjobb sofőrjei. Az ügyintézői kategóriában 
a Csongrád megyei páros, a készenléti szert vezetők között 
pedig a Gazdasági Ellátó Központ csapata diadalmaskodott.

19-20. Negyedik alkalommal gyűltek össze a katasztrófa - 
védelem állományának legjobb sportolói Zánkán, hogy 
részt vegyenek az Országos Atlétikai Bajnokság és a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Sportnapja 
rendezvényein.

22-24. A dél-lengyelországi Czestochowa-ban rendez
ték meg a V4 országok katasztrófavédelmi főigazgatóinak 
ülését, amelyen egyebek mellett tűzesetekkel, a szén- 
monoxiddal, a stresszel és ifjúságneveléssel is foglalkoz
tak a résztvevők. 

23. Vihar csapott le az ország több pontján huszonharma
dikán délután. A legtöbb kár a fővárosban és Pest megye  
egyes részein keletkezett. A katasztrófavédelem műve
letirányítási központjaiba hatszáznál is több bejelentés 
érkezett, beavatkozni azonban ennél kevesebbszer kellett.

23-25. Országos DISASTER ADR közúti ellenőrzési ak
ció zajlott. A szakemberek a három nap alatt több mint négy
ezer-háromszáz járművet ellenőriztek, ezek közül az ADR 
hatálya alá eső kocsik száma meghaladta a kilencszázat.

25. Személykocsi, autóbusz és veszélyes anyagot szállí
tó tartálykocsi balesetét szimulálták azon a gyakorlaton, 
amelyet az M70-es autóúton, Letenyénél tartottak a nyáron 
megnövekedő tranzitforgalomra való felkészülés jegyében.

28. "Nyitott szertárkapuk 2017” – gyermeknap alkalmá
ból megnyitották kapujukat az ország tűzoltólaktanyái. 
Több mint tízezer gyermek látogatott el a tűzoltóságokra.
 
28-31. A horvátországi Porec városában a horvát ka
tasztrófavédelem, valamint a Fővárosi Vízművek Zrt. 
szervezésében rendezték meg az EUrban Water Aid pro
jekt negyedik, záró munkaműhelyét. A szakmai talál
kozón a szervezőkön kívül a projektet vezető BM OKF, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, a szlovák és a szerb katasztrófavédelem,  
valamint a Belgrádi Vízművek képviselői vettek részt.

31-június 2. A CTIF Magyar Nemzeti Bizottsága szer
vezésében Budapesten sikeresen lezajlott a CTIF Tűz
vizsgálati Munkacsoport alakuló ülése.

JÚNIUS

1. E naptól önállóan beavatkozhat a Komárom-Eszter
gom megyében tevékenykedő Rédei Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület. A nyolc település mentő tűzvédelméért felelős 
csapat még május 20-án, a III. Megyei Tűzoltó Találko
zón és Versenyen vehette át az erről szóló dokumentu
mot. Zala megyében is megkezdte önálló működését egy 
egyesület, a Kemendollári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
az ötödik volt a megyében. Az önálló beavatkozásra jogo
sító iratot a két település védelméért felelős kemendollá
riak június tizenhetedikén vették át. 

1. Megkezdődött és augusztus harmadik hetéig tartott 
az országos szúnyoggyérítési program. 2017 nyarán ösz
szesen hétszáztizennégyezer hektáron gyérítettek légi és 
földi, kémiai vagy biológiai módszerrel a szakemberek.

1. A Pest megyei Sarlóspusztán megrendezték a harmadik 
tűzoltó korongvadászversenyt. Az Országos Katasztrófa
védelmi Sportegyesület szervezte megmérettetésen ko
rongvadászatban, futóvadlövésben és vadászversenyen 
mérték össze tudásukat a kollégák.

7. A főigazgatóságon megtartották az egészségvédelmi 
megbízottak regionális képzését. Az értekezleten szó 
esett az egyéni védőeszközök használatának fontosságá
ról, illetve az elsősegélynyújtás jelentőségéről is. 

7-8. Országos ellenőrzést tartottak a Duna magyar-
országi szakaszán a katasztrófavédelem és a társható
ságok szakemberei. A veszélyes áruk vízi szállítása sza
bályainak betartását ellenőrző „DISASTER 2017 ADN” 
elnevezésű akció során a szakemberek összesen harminc 
vízi járművet ellenőriztek, közülük rakománya alapján 
tizenhét jármű esett az ADN szabályai alá.

8., 29. A bírálóbizottságok megtették támogatási javas
lataikat, az országos katasztrófavédelmi főigazgató pedig 
jóváhagyta azokat, így a 2017-es pályázatok nyomán öt
százötvenhárom önkéntes tűzoltó egyesület és százkilenc 
önkéntes mentőszervezet juthatott pályázati forráshoz.

9. Kiosztották a sorrendben tizenhetedik Dr. Balogh 
Imre Emlékpályázat díjait. A nyertes pályázat alkotója 
a multifunkciós heveder hazai alkalmazásának lehető
ségeivel foglalkozott, rajta kívül két kolléga vehetett át 
különdíjat.

9. A Fővárosi Nagycirkuszban kiosztották a 2017-es al
kotói pályázat díjait. Az óvodások, általános iskolások és 
középiskolások részére meghirdetett pályázatra majd
nem hétezer pályamű érkezett az Országos Tűzmegelő
zési Bizottsághoz.

9-10. A BM OKF és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság immár ötödik alka
lommal rendezte meg az ózdi „Stégmester” elnevezésű  
katasztrófavédelmi horgászversenyt.

11., 22. Kisebb, a Richter-skálán 2,4-es erősségű föld
rengés volt a Veszprém megyei Ugod közelében. A föld
mozgást a lakosság nem érzékelte. Huszonkettedikén 
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Nagykanizsa közelében volt 2,1-es földrengés. A lakosság 
ebben az esetben sem érzett semmit. 

12-15. Ötvenkilenc fővel és két keresőkutyával nemzet
közi gyakorlaton vett részt Portugáliában a májusban si
keres ENSZ INSARAG újraminősítésen átesett HUNOR 
hivatásos mentőszervezet.

14. Az évben első alkalommal ülésezett a megyénként 
delegált kirendeltségvezetőkből álló Kirendeltségvezetők 
Fóruma, amelynek résztvevői a főigazgatóság vezető itől 
kaptak tájékoztatást az aktuális szakmai kérdésekről.

14-15. A megyei igazgatóhelyettesek, hatósági osztály-
vezetők, szolgálatvezetők, vízügyi szolgálatvezető- 
helyettesek és iparbiztonsági főfelügyelők számára tartott 
továbbképzést Balatonföldváron a hatósági főigazgató- 
helyettesi szervezet.

15. Aratási konferenciát tartottak a Kaposvári Egyete
men. A találkozón egyebek mellett nagy hangsúlyt kap
tak a mezőgazdasági gépek, amelyek folyamatos karban
tartásával megelőzhetőek a szezonra jellemző tüzek. 

19., 21. Tizenkilencedikén a létesítményi és az önkor
mányzati tűzoltóságok, huszonegyedikén pedig az önkén
tes egyesületek parancsnokainak tartottak országos érte
kezletet a főigazgatóságon. A találkozókon egyebek mellett 
a különféle típusú tűzoltóságok hazai tűzvédelmi rendszer
ben elfoglalt helyéről, az elért eredményekről esett szó.

20. Egy belügyminisztériumi szakmai fórum egyik 
programjaként Bosznia-Hercegovina biztonsági minisz
tere, illetve az ország budapesti nagykövete tett látoga
tást a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon.  
A delegációt a főigazgatóság vezetői fogadták.

21-22. Másodszor rendezték meg Salgótarjánban a BM 
OKF országos pontszerző bajnokságának keretében a 
kispályás labdarúgótornát, amely ez alkalommal a sza
bolcsi csapat győzelmét hozta.

24. A nagy hőség ellenére is több százan látogattak el 
a Múzeumok Éjszakáján a Katasztrófavédelem Központi 
Múzeumába. 

26. A nyári szabadtéri tüzek kezelésére való felkészülés je
gyében továbbképzést tartott  a 2016-ban alakult, speciális 
szaktudású tűzoltókból álló erdőtűzoltási operatív csoport. 

27. A sportszakmai kapcsolatok hosszú távú erősítése 
és fejlesztése érdekében együttműködési megállapodást 
kötött a BM OKF és a Testnevelési Egyetem.

28. Megtartották a tűzoltó szakképzésben végzettek 
ünnepélyes kibocsátóját a Katasztrófavédelmi Oktatási 
Központban. 

29. Délelőtt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kataszt
rófavédelmi Intézetének kilencvenegy levelezős, délután 
pedig huszonnégy nappalis hallgatója vette át diplomáját 
az egyetem rektorától. 

JÚLIUS

1. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudomá
nyi Kara és Katasztrófavédelmi Intézete megtartotta kö
zös tisztavatási ünnepségét a Budai Várban, a Kapisztrán  
téren. Az egyetem kétszáztizenkét végzős hallgatója kö
zül huszonnégyen a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatósághoz kerültek.

1. A belügyminiszter július 1-jei kezdőnappal kihirdette az 
úgynevezett tartósan vízhiányos időszakot, ezzel életbe lép
tek a vízkészletjárulékkal kapcsolatos speciális szabályok.

3. Megjelent a tűzvédelmi szakemberek javaslatai
nak figyelembevételével kibővített, a Felülvizsgálat és 
karbantartás, a Tűzterjedés elleni védelem, valamint a  
Számítógépes tűz- és füstterjedési, valamint Menekülési 
szimuláció elnevezésű tűzvédelmi műszaki irányelv.

3. Vizsgával zárult az idei év első félévének utolsó ADR- 
ellenőri tanfolyama, huszonöt katasztrófavédelmi szak
ember adott számot tudásáról. Ők három héttel koráb
ban kezdték meg a képzést. 

9-16. Magyarországot több mint százhúsz fővel tíz csa
pat és kilenc versenybíró képviselte az ausztriai Villach
ban megrendezett Tűzoltóolimpián.

10. A BM OKF elindította a Veszélyhelyzeti Értesítési 
Szolgáltatás (VÉSZ) minden részletében újragondolt, 
még színesebb változatát.
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11-14. Harminc ország részvételével megtartotta idei 
ülését a CTIF (Nemzetközi Tűzoltó Szövetség) az auszt
riai Villachban. Az ülésen a CTIF Magyar Nemzeti  
Bizottság háromfős küldöttséggel vett részt.

16-21. A Belügyminisztérium Személyügyi Helyettes 
Államtitkárság 2017-ben is megszervezte a rendvédelmi 
pályát népszerűsítő táborát hátrányos helyzetű fiatalok 
számára. A diákok július tizennyolcadikán a repülőtéri 
hivatásos tűzoltó-parancsnokságot látogatták meg.

27. Megtartotta ülését a Magyar Rendvédelmi Kar hiva
tásos katasztrófavédelmi tagozata.

Július második felében a belügyi pályaorientációs 
képzés keretében immár harmadik alkalommal szervez
ték meg a harmincöt órás ifjúsági tűzoltó alaptanfolya
mot a „Fegyveres szervek és vagyonvédelmi ismeretek” 
szakmai tantárgyat oktató szakközépiskolák, szakgim
náziumok tizedik évfolyamos diákjai számára.

AUGUSZTUS

2. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környe
zethasználati engedélyezési eljárásról szóló, valamint a 
környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igaz
gatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kor
mányrendeleteket módosító júniusi kormányrendelet új 
szakhatósági jogkörrel ruházta fel a katasztrófavédelmi 
hatóságot. Az előírások végrehajtásának elősegítése ér
dekében a hivatásos szervezet útmutatót készített.

3. Tűz ütött ki a déli órákban a Hortobágyi Nemzeti 
Parkban, Nagyiván határában, összesen nagyjából ezer 
hektár állt lángokban. A tűzzel több mint nyolcvan tűz
oltó küzdött, a honvédség helikopterei a levegőből oltot
ták az égő aljnövényzetet, nádat és ősgyepet. Negyedikén 
délelőttre – nagyjából egynapos munka után – a tüzet 
sikerült eloltani.

5-6. Megtartották a XXII. Tűzkakas Országos Tűzoltó 
Strandfoci Bajnokság döntő mérkőzéseit a paksi ürgeme
zei strandon. A vándorkupát végül a Jászberény Öregfiúk 
csapata nyerte el, miután a fináléban 3:1-re legyőzte Kis
kunhalas együttesét. 

17., 18. Állami ünnepünk, augusztus 20. alkalmából 
tizenhetedikén a tárca parlamenti államtitkára elisme
réseket adott át a Belügyminisztériumban megtartott 
ünnepségen. Másnap a főigazgatóságon tartottak ünnep-
séget, a rendezvényen első tiszti kinevezéseket, kerek  

évfordulós születésnapi ajándéktárgyakat és elismerése
ket adtak át.

25-26. Folytatva a hagyományt, Békés megye negyed
szer adott otthont a TFA (Toughest Firefighter Alive) 
nemzetközi tűzoltó sportbajnokságnak. 2017-ben hat or
szágból százhatvanegy tűzoltó érkezett a nemzetközivé 
vált viadalra.

28-30. A Veszprém megyében megtartott XI. Országos 
Tűzoltószakmai Vetélkedőn összesen kétszáz tűzoltó vett 
részt. A hivatásos csapatok között a szolnoki, az önkor
mányzatiak között a tótkomlósi, a létesítményi egységek 
versenyében az atomerőmű tűzoltói, az önállóan beavat
kozó önkéntes tűzoltók kategóriájában pedig a hosszúpe
resztegiek bizonyultak a legjobbnak.

31. A Magyar Tűzoltó Szövetség a BM Országos Kataszt
rófavédelmi Főigazgatósággal együttműködve egy kéte
zer literes, felújított tűzoltógépjárművet adományozott a  

romániai Homoródalmásnak. A járművet ünnepélyes kere
tek között Debrecenben vette át a település polgármestere.

SZEPTEMBER

1. E naptól a zagyvarékasi Életjel Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok megyében harmadik-
ként, az országban negyvenhatodikként önállóan, hiva-
tásos tűzoltók jelenléte nélkül is végrehajthat tűzoltó-
szakmai feladatokat. Az erről szóló dokumentumot 
ünne pélyes keretek között, augusztus harmincegyedikén 
vehették át.

Szeptember első hetében immár tizenegyedik alka
lommal indult új típusú tűzoltó szakképzés a rendészeti 
szakgimnáziumokban, amelyek során a közös rendvédel
mi alapfeladatokra készítik fel a hallgatókat.

6. Megtartotta második ülését a Tűzoltóparancsnokok 
Tanácsa. A grémium a többi között a szakterületi gyakor
latokkal, a mezőgazdasági tüzek megelőzésével, valamint 
műszaki és kommunikációs kérdésekkel foglalkozott.

8. Az augusztus eleji, hortobágyi tűz oltásakor végzett 
munkáért adott át elismeréseket az országos katasztrófa
védelmi főigazgató.

8-9. Hagyományteremtő szándékkal rendezték meg az 
I. Tükörponty (24 órás) BM Országos Katasztrófavédel
mi Csapat Horgászversenyt Délegyházán, a Villantó hor
gásztavon. A húsz induló csapat összesen ötszázhatvan
kilenc és fél kilónyi halat fogott ki. 
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9. Eger belvárosa adott otthont az immár negyedik al
kalommal megrendezett Tűzoltó Tájfutó Versenynek, 
amelyet az Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegye
sülettel közösen szervezett a Heves Megyei Katasztrófa
védelmi Igazgatóság.

15. A Generali a Biztonságért Alapítvány biztosította 
támogatásból négymillió forint értékben vehetett át füst
gépet a húsz megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. 

18. A kéménysepréssel és gázszolgáltatással kapcsolatos 
előírásokkal és a vonatkozó szabályokkal, valamint az 
ügyeleti munkával és a műveletirányítással foglalkozott 
őszi ülésén a Tűzvédelmi Tanácsadó Testület.

18-19. Az évben három alkalommal, szeptember 18-19., 
október 16-17., és október 19-20. között szakmai napokat 
tartottak a SEVESO-III.-mal kapcsolatban.

18-22. Szudáni rendvédelmi szervezetek delegáltjainak 
egyhetes szakmai képzése zajlott a Katasztrófavédelmi 
Oktatási Központ péceli objektumában.

21. A BM OKF Hatósági Főigazgató-helyettesi Szerveze
te megtartotta az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló törvény rendelkezéseivel kapcsolatos első hatósági 
felkészítését.

21. Huszonöt vadonatúj, hazai gyártású gépjárműfecs
kendőt, valamint öt, korábban hivatásos tűzoltóságokon 
szolgálatot teljesítő tűzoltóautót adtak át Budapesten, a 
Hősök terén. A rendezvényen mutatkozott be a magyar 
fecskendőket gyártó cég által tervezett vízszállító jármű 
prototípusa is.

22. Az évben másodszor tette lehetővé a Groupama Biz
tosító, hogy összesen kétszáz tűzoltó vezetéstechnikai 
készségeit fejlessze a cég tanpályáján.

23. Tizennyolcadszor rendezték meg az országos lépcső
futóversenyt Budapesten, a SOTE Nagyvárad téri épü
letében. Az egyéni abszolút kategóriát Benőcs Zoltán,  
a tiszaújvárosi FER Tűzoltóság tűzoltója nyerte. A páro
sok abszolút versenyében pedig Farkas Csaba őrnagy 
és Sági József százados, a váci katasztrófavédelmi ki
rendeltség tűzoltói bizonyultak a leggyorsabbnak.

24-27. Magyar-mongol főigazgatói találkozót tartottak 
Budapesten. A Mongol Veszélyhelyzet-kezelési Ügynök
ség főigazgatóját a BM OKF első embere fogadta. 

25. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi 
Intézetének tizenkét első évfolyamos tisztjelölt hallgatója 
kezdte meg a tisztjelölti vizsga első mozzanatát, a negy
venórás tűzoltó alaptanfolyamot a Fővárosi Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság Térségi Oktatási Központjában.

26-28. Háromnapos, országos DISASTER ADR akció 
zaj lott. Az esztendő második, nagyszabású ellenőrzés
sorozata során százharminchét helyszínen összesen há
romezer-nyolcszázötvenhárom járművet vizsgáltak meg, 
tíz százalékuknál tártak fel valamilyen hibát, vagy hiá
nyosságot.

29. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra 
látogatott a Vietnámi Tűzvédelmi és Mentési Főigazgató
ság delegációja Do Minh Dzung vezérőrnagy, főigazga
tó-helyettes vezetésével.

29. Országos korongvadász versenyt szervezett a Sza
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igaz
gatóság a napkori lőtéren.

OKTÓBER

2. Elindult az újabb százötven órás idegen nyelvi 
képzés a végrehajtói, tiszthelyettesi állomány elő
menetelének, a diploma megszerzésének támoga
tása, a tiszti kinevezés lehetőségének megteremtése 
érdekében a Nemzetközi Oktatási Központban.

3-6. A nyugat-lengyelországi Lubniewice városá
ban és környékén tartott európai uniós terepgya
korlaton Magyarországot a Fővárosi Vízművek Zrt. 
mobil víztisztító egysége, a Hungarian Water Aid 
Unit képviselte.

4. Hét éve ezen a napon következett be Magyar
ország történetének legnagyobb ökológiai kataszt
rófája, a vö rös iszapömlés. A MAL Zrt. megsérült 
zagytározójából kiömlött iszap gyakorlatilag elsö
pörte az útjában fekvő Kolontárt, valamint Deve
cser és Somlóvásárhely egy részét.

4. A kéményseprők megyei csoportvezetői havi 
értekezletet tartottak a BM Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóságon.

4-5. Kétnapos szakmai munkaértekezletet tar
tottak a polgári védelmi főfelügyelők az árvíz által 
veszélyeztetett térség egyik központjában, a Sza
bolcs-Szatmár-Bereg megyei Beregdarócon.
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5. A budapesti Tüskecsarnok Sportuszodában szálltak 
vízbe a BM OKF országos úszóbajnokságának résztvevői. A 
csapatok versenyét Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyerte.

5. Berecz György tűzoltó ezredes, a BM OKF GEK 
igazgatójának szemé lyében új elnököt választott az  
Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület rend kívüli 
közgyűlése.

5-6. Másodszor rendezett rendvédelmi adatvédelmi 
szak mai napokat a főigazgatóság hivatala. A rendezvé
nyeken a hivatásos katasztrófavédelmi szervek belső 
adatvédelmi felelősei és a társszervek adatvédelmi szak
területért felelős munkatársai vettek részt.

11. A megyei főügyeleti osztályvezetők és a katasztrófa
védelmi műveleti szolgálatok parancsnokainak tovább

képzésén a tűzvizsgálatról, a vasúti balesetekről, a men
tő tűzvédelem aktualitásairól esett szó, a résztvevők két 
áprilisi tűzesetet is részletesen megtárgyaltak.

11. Néhány nappal a Természeti Katasztrófák Csökken
tésének Világnapja, október tizenharmadika előtt orszá
gos véradást szervezett a katasztrófavédelem. A szerve
zet tagjai közül ebben az évben ezeregyszázhuszonné
gyen jelentkeztek véradásra.

13. Együttműködési megállapodást kötött a BM Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar PB- 
Gázipari Egyesület.

16. Tűzvédelmi szakértői továbbképzést tartottak Bala
tonföldváron, amelyen a tűzvédelmi műszaki irányelvek
ről, a jogszabályi előírások változásairól, a piacfelügyele
ti eljárások tapasztalatairól, továbbá szakmai gyakorlati 
tapasztalatokról tájékoztatták a jelenlévőket.

19., 20. Tizenkilencedikén a Belügyminisztériumban, 
huszadikán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazga
tóságon emlékeztek meg nemzeti ünnepünk, október 23-a, 
az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének 61., 
valamint a köztársaság kikiáltásának 28. évfordulójáról.

19. Megtartotta éves rendes ülését a Tűzvédelmi  
Műszaki Bizottság. A testület feladata, hogy olyan tűz-
védelmi műszaki irányelveket dolgozzon ki, amelyek  
segítik a tervezőket, kivitelezőket, üzemeltetőket az  
Országos Tűzvédelmi Szabályzat tűzvédelmi követelmé
nyeinek teljesítésében.

26. „A humántényező az IT-biztonság területén” cím
mel rendezett munkaműhelyt október huszonhatodikán 
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az  
Európai Kiberbiztonsági Hónap keretén belül.

26. Tömeges sérüléssel járó vasúti balesetet szimu
láltak Székesfehérváron. A BM OKF és a Fejér Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a MÁV Zrt. 
közös gyakorlatán három megyéből csaknem ötven hiva
tásos tűzoltó és több mint negyven önkéntes, közösségi 
szolgálatát teljesítő diák vett részt.

25-26. Kétnapos DISASTER RID akció keretében elle
nőrizték a szakemberek a veszélyes áruk vasúti szállítá
sát. Kétezer-ötszázhetvennégy járművet vontak kontroll 
alá, ezek közül ezerkétszáznyolcvannégy tartozott a RID 
hatálya alá. Szabálytalanságot tizenkilenc vasúti kocsi 
esetében tártak fel. 

26-27. Kétnapos szakmai fórumot tartott a BM OKF és 
a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség, amelyen be
mutatták az OTSZ változásainak várható irányait és a 
tűzvédelmi műszaki irányelvek módosításait. 

27. A Sándor-palotában átvette dandártábornoki kine
vezését a köztársasági elnöktől Erdélyi Krisztián, a 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigaz
gató-helyettese.

29. A meteorológiai előrejelzésnek megfelelően érte el 
Magyarországot a szélvihar. Az állampolgárok másfél 
nap alatt kétezer-kétszáz alkalommal kérték a tűzoltók 
segítségét. A kárfelszámolásban a hivatásos és önkor
mányzati tűzoltók mellett részt vettek az önkéntes egye
sületek és mentőszervezetek is.
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30. A rendkívüli téli időjárás következményeinek ke
zelésében érintett szervezeteknek tartott értekezletet  
a főigazgatóság. A megbeszélésen vettek részt a rendőr
ség, a honvédség, az Országos Meteorológiai Szolgálat,  
a Magyar Vöröskereszt, az Emberi Erőforrások Minisz
tériuma, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. képviselői.

31. Mindenszentek napja alkalmából megkoszorúzták a 
katasztrófavédelem és a jogelőd szervezetek hősi halot
tainak emlékművét a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság épülete előtt.

31. Hatodik alkalommal adott át gumiabroncsokat a 
Hankook Tire Magyarország Kft. a cég által támogatott 
szervezeteknek. Az adományozási program kedvezmé
nyezettjei között idén is ott volt a BM OKF.

NOVEMBER

6-9. Országos versenyen mérték össze tudásukat a me
gyei mobil laborok. A BM OKF iparbiztonsági szakterü
lete, valamint az Országos Sugáregészségügyi Készenléti 
Szolgálat munkatársai által szervezett megmérettetésen 
végül a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság repü
lőtéri mobil laborja bizonyult a legjobbnak, megelőzve a 
Zala megyei egységet, és a szoros versenyben harmadik
ként végző Békés megyei csapatot. Az eredményhirdetést 
huszadikán tartották.

6-9. Hatodik alkalommal tartottak képzést a veszé
lyes áruk belvízi szállítását ellenőrző katasztrófavédel
mi szakemberek számára Pécelen, a Katasztrófavédelmi 

Oktatási Központban. A négynapos kurzus végén tizen
hét hallgató tett sikeres vizsgát.

7. Konzuli napot tartottak a főigazgatóságon. A találko
zóra negyven ország diplomatái jöttek el.

9. Nemzetközi katasztrófa-felszámolási együttműkö-
dési gyakorlat zajlott Komáromban, a Duna partján.  
A magyar és szlovák tűzoltók közösen mentették egy 
„bajbakerült” szállodahajó utasait, a gyakorlaton részt
vevőknek folyóba került szennyeződést kellett még eltá
volítaniuk, emellett a szállás nélkül maradt turisták el
helyezését is meg kellett oldaniuk.

12-15. Hivatalos látogatáson tartózkodott Magyar-
országon a Macedón Köztársaság Védelmi és Mentési  
Igazgatóságának vezetője. Az igazgató részleteiben tanul-
mányozta a magyar katasztrófavédelmet.

14. A német WEBER-HYDRAULIK GmbH. magyar
országi képviselője speciális mentőeszközöket adott át 
használatba a Katasztrófavédelmi Oktatási Központnak, 
hogy ezzel is segítse a szakemberek műszaki mentésekre 
való felkészítését. 

14-15. Országos Csapadékvíz-gazdálkodási Konferen
ciát tartottak a tudomány hónapjában Baján, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának szervezé
sében. A rendezvényt a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság is támogatta.

15., 18. A téli időszak veszélyeire való felkészülés jegyé
ben tizenötödikén Budapesten törzsvezetési, tizennyol
cadikán Mátraszentimre térségében pedig terepgyakor
latot tartottak. Utóbbiba bevonták az önkéntes tűzoltó 
egyesületek és mentőszervezetek tagjait is. 

16. Katasztrófavédelem 2017 elnevezéssel nemzetközi 
tudományos konferenciát tartottak a főigazgatóságon. A 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi In
tézet által szervezett rendezvényen több mint százhúszan 
vettek részt, azon az aktuális szakmai kérdéseken kívül 
a Légoltalmi Liga és a Magyar Polgári Védelmi Szövetség 
több évtizedes múltjáról, a két szervezet kapcsolatáról is 
szó esett.

16. A Társasházi Háztartás szaklap és a Társasházak és 
Társasházkezelők Országos egyesülete nyolcadik alkalom
mal szervezte meg a közös képviselők napját és a társas
házi expót. Az expón közös standon jelent meg a BM OKF 
tűzvédelmi és kéményseprőipari-szabályozási főosztálya 
és a Gazdasági Ellátó Központ kéményseprőipari szerve
zete, a főigazgatóság szakemberei előadást is tartottak.

16. Ismét Miskolc adott otthont az Országos Fekvenyo
mó Bajnokságnak. A csapatok között a házigazda Bor
sod-Abaúj-Zemplén megyei team bizonyult a legjobbnak. 

24. A Kirendeltségvezetők Fórumának 2017-es második 
ülésén olyan aktuális kérdések kerültek terítékre, mint az 
önkéntes mentőszervezetek fejlesztése, a karácsonyi vá
sárok, valamint a bevásárlóközpontok ellenőrzése, illetve 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény. 

24. Teljesen kiégett egy lakás a Nyugati téren – leg
alábbis a tűzoltók bemutatóján, ahol azt illusztrálták, mi 
történik, ha felügyelet nélkül marad egy adventi koszo
rún meggyújtott gyertya.

24-25. Központi nyílt napokkal várta a képzések iránt 
érdeklődő fiatalokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.  
A rendezvényen a Katasztrófavédelmi Intézet is bemu
tatkozott.
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27-28. Másodszor tartott továbbképzést az évben az  
országos tűzoltósági főfelügyelőség. 

27-28. Kilencedik ülését tartotta a Magyar-Román 
Katasztrófavédelmi Vegyes Bizottság Bukarestben. Dr. 
Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, országos katasztró
favédelmi főigazgatót román kollégája, Daniel Marian 
Dragne ezredes, a Veszélyhelyzet-kezelési Főfelügyelő
ség főfelügyelője és két helyettese fogadta.

28. Az elmúlt év főbb eredményeit és a testület követ
kező évi programját tekintették át az Iparbiztonsági  
Tanácsadó Testület ülésén. 

29. Szilvay Kornél tűzoltó ezredesre, Budapest egykori 
tűzoltóparancsnokára, a szárazoltó eljárás kidolgozójára 
emlékeztek a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósá
gon tartott konferencián.

30. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Katasztrófa-
védelmi Kutatóintézetében tartott kihelyezett ülést a 
Tűzvédelmi Tanácsadó Testület. 

DECEMBER

1. Ünnepélyes keretek között átadták Miskolcon a Bor
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazga
tóság Területi Egészségügyi Pszichológiai és Munkabiz
tonsági Ellátó Központját. Ez a kilencedik ilyen létesít
mény az országban.

1. Megjelent a hő és füst elleni védelemről szóló tűzvé
delmi műszaki irányelv módosítása.

6. Tizenöt hazai gyártású gépjárműfecskendőt és két új 
magasból mentő szert, összesen több mint kétmilliárd 
forint értékben adtak át a főigazgatóságon. Az ünnepsé
gen részt vettek a Parlament Honvédelmi és rendészeti 
bizottságának tagjai is, a grémium ugyanis a főigazgató
ságon tartotta ülését.

7. December hetedikén kihirdették a Belügyminiszté
rium és a rendvédelmi szervek 2017. évi országos pont
szerző bajnokságainak eredményeit a Rendőrségi Ok
tatási és Kiképző Központ, Rendészeti Szervek Kiképző 
Központjában. A katasztrófavédelmi szervek országos 
pontszerző bajnokságát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófa védelmi Igazgatóság nyerte.

7., 14. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudomá
nyi Honvédtisztképző Kara, a Nemzetbiztonsági Intézet 
és a Katasztrófavédelmi Intézet Intézményi Tudományos 
Diákköri Konferenciájának öt tagozatában huszonkilenc 

pályaművet mutattak be a tudományos élet iránt érdeklő
dő hallgatók. A diákok hetedikén ismertették pályázatuk 
kutatási eredményeit, az eredményhirdetést tizennegye
dikén tartották. A Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói 
összesen tizennégy pályamunkában a szakterületüknek 
megfelelő tudományos szempontok szerint vizsgálódtak.

8. Tudományos üléssel zárta az esztendőt a Polgári  
Védelmi Tanácsadó Testület. A tanácskozáson az aktuá
lis szakmai témák mellett több tudományterületet érin
tő kérdések is terítékre kerültek. A Magyar Tudomány  
ünnepségsorozat keretében megtartott nyilvános vitának  
a Magyar Polgári Védelmi Szövetség adott helyet, azon  
a Magyar Környezetvédelmi Egyesület és a Magyar  
Polgári Védelmi Tudományos Egyesület is részt vett.

8-9. Kétnapos továbbképzést tartott Balatonföldváron  
a katasztrófavédelem krízisintervenciós csoportja.

11. Az országban elsőként, a Fővárosi és a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal megállapodást kötött 
egyesületek és mentőcsapatok vehették át a pályázaton  

nyert eszközöket, felszereléseket. A központi költségve
tésben 2017-ben hatszázmillió forint állt rendelkezésre 
az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes men
tőszervezetek támogatására. 

12. A szlovéniai Ig településen, a Szlovén Polgári Védel
mi és Katasztrófa-segítségnyújtási Képzési Központban 
tartotta sorrendben tizennyolcadik ülését a Magyar- 
Szlovén Katasztrófavédelmi Állandó Vegyes Bizottság.

15. Megtartotta ünnepi ülését a Katasztrófavédelmi  
Tudományos Tanács. A grémium még októberben hirde
tett pályázatot, a legjobb pályaművekért járó díjakat az 
év végi rendezvényen adták át. 

15. Az E.ON Hungária Zrt. december tizenötödikén ezer 
pár, elektromosáram-ütés ellen védelmet nyújtó kesztyűt 
és húsz szén-monoxid-mérőt adományozott a tűzoltóknak.

18. Megtartotta szokásos év végi találkozóját a CTIF 
Magyar Nemzeti Bizottság. Az ülésen a Nemzetközi 
Tűzoltószövetség különböző munkabizottságaiba de
legált tagok számoltak be a külföldi értekezleteken tör
téntekről, illetve szó esett a nemzeti bizottság elvégzett 
feladatairól és a 2018-ban várható eseményekről.

20. Nyolcadik alkalommal találkoztak a katasztrófavé
delem jelenleg aktív és már nyugállományba vonult veze
tői a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon.

27. A tűzijátékok biztonságos felhasználásáról tartott 
közös sajtótájékoztatót a katasztrófavédelem, a rendőrség, 
az Országos Mentőszolgálat és a Készenléti Rendőrség 
Tűzszerész Szolgálata.
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A z általános főigazgató-helyettesi szervezet tava
lyi munkájának meghatározó eleme a tervezés, 
a különböző eseményekre való felkészülés, vala

mint azok végrehajtása volt. E feladatok közös nevezője 
a biztonságra való törekvés, a szakterület területi, or
szágos és nemzetközi szinten is mérhető sikereket ért el, 
ezek legfőbb haszonélvezői az állampolgárok.

Fontos állomás volt 2017 az önkéntes mentőszervezetek 
életében. Valamennyi megyei mentőszervezet sikeresen 
újraminősíttette magát, valamint nagyon komoly felké
szülés után ismét megszerezte az ENSZ INSARAG minő
sítést a HUNOR és a HUSZÁR mentőszervezet. Előbbi a 
nehéz, utóbbi pedig a közepes városi kutató-mentő kate
góriában áll készen újabb öt éven át arra, hogy határokon 
belül, de akár külföldön is helytálljon.

Több mint nyolcvan ország és tizenegy nemzetközi szer
vezet részvételével zajlott le június 21. és 22. között a 
ConvEx-3 nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gya
korlat. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség fennállá
sának legnagyobb szabású gyakorlatát a nemzetközi ügy
nökség főigazgatója „tökéletesen megfeleltre” értékelte. 

2017-ben nyolc új önkéntes tűzoltó egyesület kapta meg 
az önálló beavatkozásra szóló felhatalmazást, a hivatásos 
tűzoltóságok közül pedig többen új Rába-Heros Aquadux 
X-4000-es gépjárműfecskendővel gazdagodtak. Jelentős 
előrelépés az egységes nemzetközi tűzvizsgálat megvaló
sítása felé, hogy magyar kezdeményezésre és vezetéssel 
megalakult a Nemzetközi Tűzoltószövetség tűzvizsgálati 
munkacsoportja.

A tűzoltók a XI. Országos 
Tűzoltószakmai Vetélke
dőn tanúbizonyságot tet
tek tudásukról és elhiva
tottságukról. Nyár végén  
Csopakon harminckét 
csapat kétszáz tagja mér
te össze magát. 

Több nagyszabású gya
korlat is volt 2017-ben: az 
M70-es autóúton a társ- 
szervekkel együttműköd
ve tűzoltási és műszaki 
mentési, a székesfehér
vári vasútállomáson vasúti káreseményekkel kapcso latos 
katasztrófa-felszámolási együttműködési, Komáromban 
pedig egy szállodahajón megtartott tűzoltási gyakorlat 
zajlott. A tűzoltóságok állománya az év során több mint 
tízezer gyakorlaton vett részt.

Meghatározó szerepéhez mérten alapos munkát végzett 
a főügyeleti szakterület, az e területen dolgozók az ESR-
112 rendszer szerves részeként, tudásukat folyamatosan 
fejlesztve végezték a műveletirányítási, illetve a nemzet
közi kötelezettségekből eredő feladataikat.
 

 Erdélyi Krisztián
 tűzoltó dandártábornok 
 főigazgató-helyettes

A tűzoltósági szakterület egyik legfontosabb célki
tűzése 2017-ben is az volt, hogy erősítse az önkéntes
tűzoltó-mozgalmat, növelje az önállóan beavatkozók szá
mát és a mentő tűzvédelemben játszott szerepüket. Az 
elmúlt esztendőben nyolc önkéntes egyesület nyerte el 
az önálló beavatkozás jogát, így immár negyvenhat ilyen 
csapat működik az országban. Az év során öt egyesület 
kapott 53 millió forint értékben olyan, korábban hiva
tásos tűzoltóságon készenlétben lévő MB-RB TLF 1000 
típusú gépjárműfecskendőt, amelyet előbb felújítottak. 

A szakterület tavaly is kiemelt hangsúlyt fektetett a kép
zésekre és gyakorlatokra. Március 10-én az országos 
erdőtűzoltási operatív törzs számára szerveztek tovább
képzést Tata-Agostyán területén. Április 19-21. között 
a készenléti állomány megújított napi kiképzésével, és 
a gyakorlatok tartásával kapcsolatos módszertani fel
készítés zajlott a tűzoltásvezetésre jogosult állomány  

részére. A tréningen több mint ötszázötvenen vettek 
részt. A szakterület három országos szintű gyakorlatot 
tartott az év folyamán: az egyik az M70-es autópályán, 
másik a székesfehérvári vasútállomáson, a harmadik pe
dig a komáromi Duna-szakaszon volt.

2017. évi események 
megoszlása beavatkozás 
jellege szerint

Tűzeset 
(db)

Műszaki 
mentés 

(db)
Beavatkozást igénylő esemény 20 820 33 868

Kiérkezés előtt felszámolt 3 258 2 741

Szándékosan megtévesztő jelzés 472 75

Téves jelzés 11 169 4 330

Utólagos jelzés 1 223 9

Összesen 36 942 41 023

Tűzeset —
25 773

— Műszaki 
mentés 
36 693

Téves jelzés —
15 499

2017. évi vonulási adatok
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Augusztus 27-29. között Veszprém megyében tartották a 
XI. Országos Tűzoltószakmai Vetélkedőt több mint két
száz tűzoltó részvételével. A hivatásos csapatok között a 
szolnoki, az önkormányzatiak között a tótkomlósi, a lé
tesítményi egységek versenyében az atomerőmű tűzoltói, 
az önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltók kategóriájában 
pedig a hosszúperesztegiek bizonyultak a legjobbnak.

A nemzetközi tapasztalatok megszerzése céljából a szak
terület munkatársai több nemzetközi szakmai konferen
cián és képzésen vettek részt, számos hasznosítható ta
pasztalatot gyűjtöttek például az erdőtűzvédelemmel és 
-oltással, a beépített automatikus oltórendszerek alkal
mazásával, a műemléképületek tűzvédelmével, valamint 
a szén-monoxid-mérgezések megelőzésével kapcsolatban.

Az országos és a megyei tűzmegelőzési bizottságok si
keres évet zártak, országos szinten összesen 1120 ren
dezvényen jelentek meg. Eredményesen zárult a „Tűzről 
pattant” elnevezésű pályázat, amelyre összesen csaknem 

hétezer szabadkézi rajz, számítógépes grafika, egyéb kéz
műves alkotás, mese és vers érkezett. 

Folytatódott a nagy elődök munkásságát bemutató kon
ferenciasorozat, tavaly novemberben a szárazoltás aty
járól, Szilvay Kornélról emlékezett meg a szakma, va
lamint az érdeklődők. Nem szünetelt a sportélet sem, a 
szakterület szervezésében százharmincan képviselték 
Magyarországot a CTIF által négyévente megrendezett 
tűzoltó-olimpián. 

A polgári védelmi szakterület 2017es tevékenysé
gének középpontjában a mentőszervezetek újraminő-
sítése állt. Májusban a HUNOR hivatásos mentőszerve
zet harmadik, a HUSZÁR önkéntes mentőszervezet  

 
Vonulási adatok összehasonlítása
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második alkalommal szerezte meg ENSZ INSARAG  
minősítését, amelynek birtokában a csapatok öt évig 
akár külföldi missziókban is részt vehetnek. A HUNOR 
teljesítménye kiemelkedő, hiszen Magyarországon kívül 
csak az Amerikai Egyesült Államoknak és az Egyesült 
Királyságnak van háromszorosan minősített mentőszer
vezete. A nemzetközi tréningek sem maradtak ki a csa 
patok életéből, a HUNOR Portugáliában, míg a HUSZÁR 
Észtországban vett részt kutató-mentő gyakorlaton.

Az ötévenként esedékes újraminősítés tizenkét megyei 
önkéntes mentőszervezetet is érintett. A végrehajtott 
gyakorlatokkal országosan már húszezer fölé emelkedett 
azon önkéntesek száma, akik nemzeti minősítéssel bíró 
csapat tagjaként tevékenykednek. A szervezetek mintegy 
kétszáz alkalommal nyújtottak segítséget a bajban, és 
részt vettek a Mátrában tartott országos téli felkészülési 
gyakorlaton is, amelyen az áprilisi, rendkívüli havazás 
helyszínét tették a lakosság számára biztonságossá.

A KEHOP-projekt keretén belül a HUNOR állománya új, 
speciális ruházathoz és felszerelésekhez jutott. Lezárult 
az EUrban Water Aid projekt is, amelynek során négy
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száz szakember részvételével nemzetközi árvízvédelmi 
terepgyakorlat zajlott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé
ben, megalkottak egy szakmai szótárt és egy, a veszély
helyzeti vízellátásról szóló kézikönyvet. 

Továbbra is népszerű a katasztrófavédelem az ifjúság köré
ben, 2017-ben körülbelül huszonháromezer diák teljesítet
te az érettségihez szükséges közösségi szolgálatát a szer
vezetnél, a felmenő rendszerű ifjúsági verseny különböző 
szintű fordulóin pedig összesen ötezer tanuló vett részt. 

A megelőzés és az eseménykezelés hatékonyabbá tétele 
érdekében a polgári védelmi szakterület felülvizsgálta az
egyes településeket érintő kockázatokat. A tapasztalatok 
feldolgozását és a természeti, illetve civilizációs környe-
zeti változások felmérését követően négy települést  
soroltak magasabb kockázati osztályba. 

Az önkéntes mentőszervezetek létszámnövekedése
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2017 márciusában a főigazgatóságon a Katasztrófavédel
mi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Nemzeti Veszély
helyzet-kezelési Központ irányításával a védelmi igazga
tási rendszer egészére kiterjedő törzsvezetési gyakorlat 
zajlott az árvízi események és a rendkívüli téli időjárási 
helyzetek kezelésére történő felkészülés érdekében. 

A polgári védelmi szakterület az érintett tárcák bevoná
sával előkészítette a ConvEx-3-2017 nemzetközi nukleá
risbaleset-elhárítási gyakorlatot, amelyen 83 ország és 11 
nemzetközi szervezet vett részt. A felkészülés részeként a 
szakterület munkatársai védelmi igazgatási és nukleáris
baleset-elhárítási felkészítéseket tartottak a kormányhi
vatalok vezetői számára.

A NATO ellenálló képességgel kapcsolatos követelmé
nyeire vonatkozó feladatokat a magyar katasztrófavé
delem tárcaközi bizottság keretében vizsgálta, a polgári 
védelmi felkészültségről a szakemberek az Észak-atlanti 
Szerződés Szervezetének különböző szintű parancsnok
ságain számoltak be.

A központi főügyelet munkatársai egész évben támo
gatták az Egységes Segélyhívó Rendszer fejlesztését célzó 
munkát, például a szakmai igények megfogalmazásával. 
Helyszíni segítséget nyújtottak a hívásfogadó közpon
tok operátorainak a katasztrófavédelmi témájú segély
hívások fogadásában. A szakterület országos tömegese
semény-kezelési gyakorlatot tartott a megyei, fővárosi 
igazgatóságok és a hívásfogadó központok részvételével. 
A gyakorlat, illetve az október 29-i országos, több mint 
kétezer bejelentéssel járó vihar tapasztalatait a szervezet  
az Országos Rendőr-főkapitánysággal közösen dolgozta 
fel. A főügyelet nap mint nap felügyelte a monitoring és 
lakossági riasztó- és tájékoztató, valamint a Marathon 
Terra rendszert, az Országos Sugárfigyelő, Jelző és El
lenőrző Rendszer Távmérő Hálózatot, az Országos Légi 
Kutató-mentő Rendszert. A szakterület mindemellett a 
nemzetközi kapcsolattartásból eredő feladatait is ellátta.  
Részt vett a CONVEX-3 2017 gyakorlaton, valamint az  
Országos Rendőr-főkapitánysággal és az Országos Men
tőszolgálattal közösen kiállítással jelent meg az Európai 
Segélyhívószám Szövetség Budapesten tartott közgyűlésén.

Csaknem hét évvel a BM Országos Katasztrófavédelmi Fő
igazgatóság főépületéből való átköltözés után megújult a 
központi főügyeletnek otthont adó helyiség a Mogyoródi 
úti objektum őrépületében, amellyel egészségesebb, ugyan
akkor hatékonyabb munkakörnyezetet sikerült kialakítani.

A katasztrófavédelem mentő tűzvédelmi rendszerébe 
beépült a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatok tevé
kenysége. Számos alkalommal ellenőrzik a szolgálatellá
tást és a gyakorlatokat, emellett részt vesznek a káreseti 
helyszíni szemlékben és a tűzvizsgálati eljárásokban is.
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A katasztrófavédelem hatósági tevékenységét 2017
ben a hatósági és szakhatósági eljárások jog- és 
szakszerűségének biztosítása, valamint a tuda

tos és következetes tervezés és végrehajtás jellemezte. 
Hangsúlyossá vált a megelőző jellegű hatósági fellépés 
napi feladatellátásba történő beépítése, a rendkívüli ese
ményekre történő reagálóképesség növelése, a pályázati 
források igénybevétele, valamint a hatósági erő- és esz
közállomány képességfejlesztése.

Az országosan több mint 105 ezer engedélyezési és 119 
ezer ellenőrzési eljáráson túl jelentős feladat volt a nem
zetgazdasági szempontból kiemelt beruházások tűzvé
delmi, iparbiztonsági, vízjogi és vízvédelmi, valamint a 
FINA Világbajnokság egyes helyszíneivel és kapcsolódó 
létesítményeivel összefüggő számos hatósági és szakha
tósági eljárás soron kívüli lefolytatása.

A hatósági szakterület számára kiemelt feladatot jelen
tett az e-közigazgatáshoz kapcsolódó informatikai fej
lesztés, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
törvény ágazati jogszabályi környezetének kidolgozása, a 
belső szabályozók és iratminták elkészítése, illetve a ha
tósági állomány felkészítése. 
 
A hatósági szempontból érintett ügyfélkör biztonságtu
datossági szintjének növelése érdekében a szervezet új 
munkamódszerek bevezetésével élővé tette a már meglé
vő együttműködéseket, és új megállapodásokkal is bőví
tette partneri kapcsolatait. E gondolat mentén rendezték 
meg a Tavaszi Hatósági Kerekasztal elnevezésű, hagyo
mányteremtő rendezvényt, amelyen ipari és mezőgaz
dasági vállalkozások szakmai szervezetei vettek részt.  
 

A szakterület a társada
lom és a gazdaság széles 
körét érintő szabályozá
sok finomhangolásába 
be vonta a szakmai szer
vezeteket, a hatósági jog
alkalmazási kérdésekről 
széles körben nyújtott 
tájékoztatást, a kritikus 
infrastruktúrák üzemel
tetőinek kibervédelmét 
szolgálandó rendszeres 
és soron kívüli értesíté
seket adott ki, az orszá
gos ellenőrzéseket meg
előzően pedig konzultációs lehetőségeket biztosított az 
érintett szervezetek és intézmények számára. 

A megelőzésre, a kockázatok csökkentésére, valamint a 
reagálóképesség növelésére alkalmazott hatósági eszkö
zök és kapcsolódó intézkedések eredményeként erősödött 
az önkéntes jogkövetés, növekedett a védelem szintje.

 

 Dr. Mógor Judit
 tűzoltó ezredes  
 hatósági főigazgató-helyettes

A tűzmegelőzési szakterület 2017-ben országosan 
összesen több mint 51 ezer hatósági eljárást, és több mint 
72 ezer tűzvédelmi hatósági ellenőrzést folytatott le. A 
gyermekekkel foglalkozó intézmények biztonságának 
erősítése érdekében kiemelt feladat volt a bölcsődék és 
óvodák tűzvédelmi helyzetének javítása. 

A szakterület több ütemben vizsgálta a mezőgazdasági 
létesítmények tűzvédelmi helyzetét, a raktározási, táro
lási tevékenységgel, valamint a nyári betakarítási mun
kákkal összefüggő tűzvédelmi előírások érvényesítését, 
a terményszárító-berendezést üzemeltető létesítmények 
esetében pedig a tűzvédelmi előírások betartását. 

A kiegyensúlyozott, tudatos hatósági munka középpont
jában a megelőzés áll, ezért új módszertani elemként 
az ellenőrzéssorozatok megkezdése előtt a szakembe
rek tűzbiztonsági konzultációkat tartottak. Az erőteljes, 

ugyanakkor konstruktív hatósági jelenlétnek köszönhe
tően az ellenőrzött szervezetek a szabályokat jellemzően 
betartják, nőtt az önkéntes jogkövetési hajlandóság.

Az új alapokra helyezett Országos Tűzvédelmi Szabály
zat alkalmazásával nőtt a beruházói, tervezői szabadság, 
könnyebbé, költséghatékonyabbá, rugalmasabbá vált 
az építészetileg összetett épületek tervezése. A mérnöki 
módszereket támogató hő- és füstterjedési, valamint ki
ürítési szimulációs eljárások száma folyamatosan emel
kedik, 2017-ben már csaknem száz esetben kérték a 
szakterület jóváhagyását. A tűzbiztonság további javítása 
érdekében megkezdődött a szabályozás finomhangolása.

Tűzmegelőzési tevékenység 2016-2017
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A veszélyes üzemek szakterület révén a hivatásos 
katasztrófavédelmi szervek tavaly 115 felső, 136 alsó 
küszöb értékű, valamint 369 küszöbérték alatti veszé
lyes üzem hatósági felügyeletét látták el. A veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek eredményes 
megelőzése és a Seveso III. Irányelv végrehajtásának ér
dekében 2017-ben a szakemberek értékelték a veszélyes 
üzemekben bekövetkezett üzemzavarok tapasztalatait, 
ezek alapján szakmai munkaműhely-sorozatot szervez
tek az üzemeltetők biztonsági tudatosságának növelése 
érdekében. Az iparbiztonsági továbbképzéseken a ható
sági feladatokat ellátó állományt a kockázatelemző szoft
ver alkalmazására, a modellszámítások futtatására és az 
eredmények kiértékelésére készítették fel. Az év közben 
hatályba lépett új szakhatósági hatáskörrel összefüggés
ben – az egységes jogalkalmazói gyakorlat kialakítása 
érdekében – a szakterület szakmai útmutatót adott ki a 
környezeti hatásvizsgálat katasztrófavédelmi szempontú 
elkészítéséhez, értékeléséhez.

Veszélyes üzemek 2016 2017

Felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzem 122 115

Alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzem 132 136

Küszöbérték alatti veszélyes üzem 377 369

A nukleárisbaleset-elhárítási szakterület az el
múlt esztendőben is folyamatosan ellenőrizte Magyar
ország sugárzási helyzetét, ellátta a korai előrejelzési 
központ feladatait, tájékoztatta a lakosságot az aktuális 
sugárzási helyzetről és működtette a RODOS rendszert. 
A szakterület aktívan részt vett a Nemzetközi Atomener
gia-ügynökség és Magyarország által közösen rendezett 
és kiválóra értékelt CONVEX-3-2017 nemzetközi nukleá
risbaleset-elhárítási gyakorlat szervezésében és lebonyo
lításában. Kiemelkedő esemény volt a katasztrófavédel
mi mobil laborok országos vetélkedője.

2017-ben a mobil laboratóriumok 446 esetben végeztek 
veszélyhelyzeti felderítést, valamint körülbelül 700 al
kalommal vettek részt a veszélyesáru-szállítás, illetve a 
veszélyes üzemek ellenőrzésében. A katasztrófavédelmi 
sugárfelderítő egységek a veszélyes anyagokkal kapcso
latos káreseményeknél a gyors felderítéssel és a döntés
támogatással biztosítottak védelmet.

Ellenőrzött, veszélyes árut szállító 
járművek/szállítmányok száma
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A katasztrófavédelem tizenöt éve végez veszélyes áru-
szállítási hatósági ellenőrzéseket, a kezdetben csak a 
közútra megszerzett jogosultság 2012-ben a vasúti és a 
belvízi, 2015-ben a légi szállítás kontrolljával vált teljes
körűvé. Tavaly a 2016-os évhez viszonyítva az ellenőrzés 
alá vont járművek száma 41, a feltárt szabálytalanságok 
száma 38 százalékkal nőtt. A vasúti ellenőrzéseken túl az 
elmúlt esztendőtől kezdve a katasztrófavédelem – együtt
működve a határrendészeti szervekkel – a kelebiai vasúti 
határátkelőhelyen a nap 24 órájában felügyeli a vasúti ve
szélyes szállítmányokat. 2017-ben a veszélyes áruk szállí
tásával kapcsolatos hazai jogi szabályozás alapjaiban 
megváltozott, és bevezették az egységes szankciórend
szert is. A veszélyesáru-szállítás biztonságának további  
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A vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások száma 
évről évre emelkedik, a hatóságnál 2017-ben országosan  
mintegy 22 ezer eljárás indult, és csaknem 15 ezer szak
hatósági állásfoglalást adtak ki, továbbá a vízkészletjáru
lék-fizetésre vonatkozó megváltozott jogszabályok meg
felelő alkalmazása érdekében mintegy 13 ezer vízjogi 
engedélyt módosítottak.

Az elmúlt esztendőben a szakemberek a vidékfejlesztési 
program gazdálkodói pályázataihoz fűződően több mint 
850 öntözési engedélyezési eljárást folytattak le, a vizek 
mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni 
védelme érdekében pedig 750 tartási helyen tartottak 
vízvédelmi ellenőrzést.

A víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó vízi létesítmé
nyek jogszerű és biztonságos üzemeltetését, a közszol
gáltatás biztonságának fenntartását ütemezett vízügyi 
felügyeleti ellenőrzés révén biztosította a hatóság. A 
2017-ben elkészült vízminőség-felügyeleti egységes el
járásrend és ellenőrzési mintaterv előrelépést jelentett a 
vízminőség-védelem területén is.

A vizekkel kapcsolatosan bekövetkezett káresemények 
szakszerű kezelését a katasztrófavédelmi mobil labor 
egységekre tavaly telepített vízanalitikai műszerek tá
mogatják, amelyek a vízügyi igazgatási szervekkel való 
együttműködés kereteit is kiszélesítik, egyúttal javítják a 
hivatásos katasztrófavédelmi szervek rendkívüli esemé
nyekre történő reagálóképességét.

 

erősítése érdekében a hatósági állomány tagjai célzott to
vábbképzéseken vettek részt, míg az üzemeltetői ügyfél
körrel a gyakorlati végrehajtási kérdéseket konferenciá
kon, munkacsoporti üléseken dolgozták fel.

A létfontosságú rendszerek és létesítmények vé-
delme területén az év során a már hat ágazatban hatály
ba lépett szabályozás alapján tovább bővült a BM OKF ál
tal nyilvántartott, létfontosságú rendszerelemként kijelölt 
üzemeltetői kör, és 66 létesítmény üzemfolytonosságát 
biztosította hatósági ellenőrzéssel a katasztrófavédelem.

A magánszektorban kijelölt kritikus infrastruktúrák 
esetében végzett információbiztonsági hatósági felada
tok végzése mellett a szakterület több helyen tartott köz
igazgatási szerveknél dolgozóknak információbiztonsági 
tudatossági rendezvényt, továbbá a Létfontosságú Rend
szerek és Létesítmények Informatikai Biztonsági Ese
ménykezelő Központja 212, informatikai jellegű sérülé
kenységről szóló hírlevelet, 28 tájékoztatót és 2 riasztást 
adott ki a kritikus infrastruktúrák informatikai bizton
ságának fokozása érdekében.
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A gazdasági főigazgató-helyettesi szervezet fela
datrendszere a katasztrófavédelem valamennyi 
szakmai területéhez kapcsolódik, hiszen ahhoz, 

hogy a szervezet teljesíteni tudja küldetését, elérje a ki
tűzött stratégiai céljait, elengedhetetlen a pénzügyi for
rások, a korszerű technikai eszközök, a gépjárművek, az 
elhelyezési feltételek, a készletek, összefoglalóan az erő
források biztosítása, továbbá a hatékony információá
ramlás megteremtése. E cél eléréséért közösen dolgoz
nak a költségvetési, az ingatlangazdálkodási, a műszaki 
szakterület, a projektiroda, illetve az informatikai terü
let munkatársai.

2017-ben valamennyi szakterület jelentős eredményeket 
ért el. Számos beruházás, beszerzés, fejlesztés zajlott az 
elmúlt évben, így például elkészült az új szarvasi tűzoltó
laktanya, megkezdődött a körmendi parancsnokság felújí
tása, több mint száz objektumban modern berendezések 
biztosítják a műveletirányítás szünetmentes betáplálását.

Komoly munkát jelent a katasztrófavédelem infrastruk
túrájának, technikai eszközállományának, informatikai 
rendszereinek fejlesztését célzó pályázatok és projektek 
koordinálása és menedzselése. A projekteken keresztül 
eddig soha nem látott nagyságú fejlesztési forrás áll a 
katasztrófavédelmi szervek rendelkezésére. Az európai 
uniós projektek 2017-ben az előkészítő fázisból a megva
lósítási szakaszba léptek, és újak is indultak. 

Mindezek mellett folyta
tódott a hazai fejleszté
sű Rába-Heros Aquadux 
X-4000 gépjárműfecsken-
dő sorozatgyártása és 
meg  kezdődött az ügyin
tézői járművek amortizá
ciós cseréje. 

Ami az informatikai szak - 
területet illeti, ott is szá
mos beszerzés, fejlesz
tés zajlott, így például új 
EDR-rádiók álltak rend
szerbe, megújult a szol
gálatösszesítő szoftver, előrelépés történt a tavi viharjel
ző rendszerekben és elindult a katasztrófa védelem ingye
nes veszély helyzeti mobil alkalmazásának, a VÉSZ-nek 
az újrafejlesztett verziója is. 

Összességében elmondható, hogy a 2017-es esztendő új, 
innovatív szemléletet, kreatív megoldásokat, kezdemé
nyezőkészséget követelt meg a gazdasági szervezet vala
mennyi munkatársától.

 

 Bartók Péter
 tűzoltó ezredes
 gazdasági főigazgató-helyettes

A 2017-es költségvetési évben elsődleges, alapvető és 
egyben kiemelt cél volt a szakmai feladatokhoz szükséges 
erőforrások és eszközök biztosítása. Kiegyensúlyozott, 
racionális és takarékos gazdálkodással a katasztrófavé
delem mindezt elérte: a BM Országos Katasztrófavédel
mi Főigazgatóság és az irányítása alá tartozó szervezetek 
tartozásmentesen zárták az elmúlt  
esztendőt.

A BM HEROS Zrt. folytatta a gép
járműfecskendők sorozatgyártását,  
amelynek eredményeként a BM OKF  
a Környezeti és Energia-hatékony
sági Operatív Program (KEHOP) 
projekt keretében újabb 54, ha
zai gyártású gépjárműfecskendőt 
adott át, valamint saját forrás fel
használásával készenlétbe állított 
három, 32 méteres emelési magas
ságú magasból mentő gépjárművet. 
Emellett elkészült az új vízszállító 
prototípusa is.

2017-ben megvalósítási fázisba 
fordult több jelentős projekt: Kri
tikus infrastruktúrák kibervédel
mét szolgáló kapacitások bővítése, 
Katasztrófavédelmi ingatlanok épületenergetikai beru
házásai, a Budapest XI. Gazdagréti tér 3. épületenerge
tikai beruházásai, Tűzoltóőrsök kialakítása – Könnyű
szerkezetes őrsök, Tűzoltóőrsök kialakítása – Hagyomá
nyos szerkezetű őrsök, Magasabb szintű iparbiztonsági 
beavatkozások kapacitásfejlesztése, Erdőtüzek oltásá
ra alkalmas gépjárművek és vízszállító gépjárművek  

beszerzése, EU Polgári Védelmi komplex modulok létre
hozása, Kritikusinfrastruktúra-védelmi Bevetési Egy
ségek rendszerbe állítása, Fővárosi és Megyei Iparbiz
tonsági Információs Központok kialakítása, Központi 
labor fejlesztése, Önkéntes mentőszervezetek fejlesztése 
és felkészítése, Döntéstámogató rendszer létrehozása 

és a Mezőgazdasági Vízhasználat  
Információs és Ellenőrzési Keret
rendszer elnevezésű projekt. 

A katasztrófavédelmi rendszerek 
bővítése a Balaton régió terüle
tén nevű projekt keretében a BM 
OKF 2017-ben egymilliárd forint
ra nyújtott be támogatási igényt. 
A projekt célja a hivatásos tűzol
tó-parancsnokságok hatékony, a 
kor elvárásainak és a térség jelle
gének megfelelő eszközállomány
nyal való felszerelése, fokozva 
ezzel az érintett megyei katasztró
favédelmi igazgatóságok reagáló
képességét.

A KEHOP projekteknek köszön
hetően 2014. és 2020. között őr
sök és laktanyák kialakítására, 

energiamegtakarítást eredményező ingatlan-felújítá
sokra, speciális járművek és tűzoltófecskendők, továbbá 
speciális tűzvédelmi és mentőfelszerelések beszerzésére, 
valamint informatikai fejlesztésekre, beszerzésekre nyí
lik lehetőség. A BM OKF tizenkét építési projektben több 
mint 13 milliárd forint összegben hat új építésű őrsre, hét 
új építésű laktanyára, egy szintén új építésű logisztikai 
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raktárcsarnokra, a katasztrófavédelem központi laborjá
nak bővítésére és több energiahatékonysági beruházásra 
kötött támogatási szerződést. Az ingatlanfejlesztéssel és 
-felújítással kapcsolatos projektek közül Sásdon, Lete
nyén, Kiskunmajsán, Sopronkövesden és Tolcsván már 
átadták a munkaterületet a kivitelezőknek és a munkála
tok meg is kezdődtek. 

A feladatok maradéktalan ellátása, a beavatkozáshoz 
szükséges állomány kárhelyszínre történő szállítása ér
dekében a főigazgatóság egy autóbuszt vásárolt, emellett 
folytatódott a kéményseprőipari feladatok ellátásához 
szükséges gépjárművek, eszközök és felszerelések be
szerzése, illetve megkezdődött az ügyintézői személygép
járművek amortizációs cseréje.

2017. március 24-én ünnepélyes keretek között átadták az 
új szarvasi laktanyát. A beruházásra a Békés megyei vá
ros még 2010-ben nyert 440 millió forintot a Belügymi
nisztérium pályázatán. Tavaly megkezdődtek a körmendi 

hivatásos tűzoltó-parancsnokság felújítási munkálatai, 
amelyek várhatóan 2018 tavaszán fejeződnek be. Ezen kí
vül a főigazgatóság vagyonkezelésébe került a gyöngyösi 
katasztrófavédelmi kirendeltség és hivatásos tűzoltó-pa
rancsnokság megvalósításához szükséges ingatlan. 

A 2017. évi intézményi beruházási és felújítási terv alap
ján a BM OKF által kezelt központi forrásból a megyei 
igazgatóságok összesen 78 ingatlan felújítási-beruházási 
munkálatait tudták elvégeztetni, összesen mintegy 284 
millió forint értékben.

Megvalósult a viharjelző rendszer tavalyi esztendőre 
tervezett fejlesztése, amelynek keretében a BM OKF a 
Balatonnál négy viharjelző állomást újított fel a lámpák 
korszerű, LED-es villanókra történő cseréjével. A Velen
cei-tónál egy új állomás létesült, ott egy interaktív tájé
koztató tábla is szolgálja az állampolgárok biztonságát. 
Az újjal együtt összesen már négy viharjelző állomás 
működik a tó körül.

Kormányzati kezdeményezésre az informatikai szakterü
let 4600 új, korszerű kézi EDR-rádiót helyezett üzembe a 
régi rádiókészülékek helyett. A fejlesztéssel együtt megú
jult a beavatkozó állomány hatékonyabb kárhelyszíni kom
munikációját segítő központi menedzsmentrendszer is.

A BM OKF központi forrásból megvalósította a műve
letirányítási tevékenység szünetmentesítését, ennek ke
retében 107 katasztrófavédelmi objektumban összesen 

163,8 millió forint értékben biztosította a korszerű agg
regátoros betáplálást. 

Az informatikai szakterület 2017-ben is jelentős fejlesz
téseket hajtott végre, a többi között megtörtént a hiva
tásos tűzoltó-parancsnokságok és katasztrófavédelmi 
őrsök riasztási, valamint erősáramú vezérlőegységének 
automatizált működését végrehajtó rendszer fejlesztése. 
A NÉBIH által szolgáltatott erdészeti tűzveszélyessé
gi térkép webszolgáltatásának valós idejű elérése révén 
lehetővé vált, hogy az erdőtűzvédelmi tervek mellékle
teként a térképek interaktív módon lekérdezhetővé (azo
nosíthatóvá) váljanak, ezzel támogatva a tűzoltói és a 
műveletirányítási tevékenységet. 

A tavalyi fejlesztésekből a Katasztrófavédelem Közpon-
ti Zenekara sem maradt ki, megújult a próba terem, új 
hangszereket kaptak, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, 
hogy a zenekar 2018-ban méltó módon megünnepelhesse 
fennállásnak nyolc vanadik évfordulóját.
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A BM OKF Gazdasági Ellátó Központ 2016 júliusa óta 
a katasztrófavédelem kijelölt kéményseprőipari szerve
ként közfeladatként végzi a kéményseprést. 2017-ben a 
természetes személyek, társasházak és lakásszövetkezeti 
ingatlanokban működő több mint kétmillió kéményt ma
gába foglaló ellátási terület – három szakaszban – 2582 
településre bővült. A szervezet kéményseprői 17 megye 
1 millió 340 ezer háztartásában jártak, ahol csaknem 2 
millió 190 ezer égéstermék-elvezetőt vizsgáltak meg.

A munkaszervezés optimalizálása és dinamizálása ér
dekében tavaly elkezdődött a kéményseprő-kirendelt
ségek kialakítása. A szakképzett kéményseprők és ké
ményseprőmesterek létszáma a folyamatos képzések és 
továbbképzések eredményeként meghaladja a hatszázat. 
Folytatódott a feladatrendszerhez szükséges gépjármű
park – 55 új és használt jármű –, a füstgázelemző és 
nyomásmérő műszerek, a tevékenységhez kapcsolódó 
eszközök, kéziszerszámok, munkaruhák, informatikai 
eszközök beszerzése. A feladat ügyfélkapcsolati hátterét 
a kormányzati ügyfélvonalhoz kapcsolódó 1818-as, in
gyenesen hívható call-center biztosítja és egy regisztrá
ció nélkül működő, online ügyintézési lehetőséget kínáló 

honlap támogatja. 2017-ben a szervezet ott volt minden 
olyan, a kéményseprőipari tevékenységet érintő, közér
deklődésre számot tartó kiállításon és rendezvényen, 
ahol közelebb kerülhetett a lakossághoz és eljuttathatta a 
kéménytűz és a szén-monoxid-mérgezés kialakulásának 
megelőzését célzó üzeneteit az emberekhez.

A Gazdasági Ellátó Központ 2013 óta koordinálja az or
szágos szúnyoggyérítési programot. 2017-ben tizenkét 
héten át, összesen 714 ezer hektáron, tizennyolc légi 
járművel és harminckét földi egységgel zajlottak a 956 
települést érintő munkálatok. A katasztrófavédelmi tör
vény módosítása lehetővé tette, hogy a 2017 és 2019 kö
zötti időszakban hároméves keretszerződés köttessen az 
országos szúnyoggyérítési program központi megvalósí
tására, így előtérbe kerültek a megelőző jellegű, egyben 
környezetkímélő biológiai gyérítési módszerek. A na
gyobb, összefüggő lárvatenyésző helyeket több mint 14 
ezer hektáron kezelték biológiai módszerrel. 

A BM OKF GEK biztosította a HUNOR hivatásos és a 
HUSZÁR önkéntes mentőszervezet eszközeinek folya
matos szinten tartását és működőképességét, a külföldi 
és hazai gyakorlatokon való részvétel logisztikai hátte
rét. Ellátta a csapatok éves működéséhez és újraminő
sítéséhez kapcsolódó elhelyezési, ruházati, élelmezési, 
beszerzési és raktározási, illetve személy- és eszközszál
lítási feladatokat, ideértve a legextrémebb mentésekhez, 
egészségügyi képességekhez szükséges felszerelések biz
tosítását is.
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A központ szabályos, ütemezett és költséghatékony gaz
dálkodás mellett végezte alapfeladatait. Ellátta a kataszt
rófavédelmi szervek központosított illetményszámfejtési 
feladatához kapcsolódó munkát, valamint a Katasztrófa
védelmi Oktatási Központ összes és a Pest Megyei Ka
tasztrófavédelmi Igazgatóság egyes gazdasági, gazdálko
dási feladatait. A Magyar Államkincstárral együttmű
ködve az év során sikeresen felszámolta a központi bér
számfejtő-program működéséből, paraméterezéséből 
eredő pontatlanságokat. A 2017-es költségvetés  
terhére több jelentős értékű ingatlanberuházási és -fel
újítási közbeszerzési eljárást kezdeményezett, így 2018-
ban elkezdődhet a központi garázs teljes felújítása és 
  

korszerűsítése, a raktárbázis bővítése és egyes épülete
inek építészeti, elektromos, gépészeti felújítása. A beru
házások összértéke megközelíti a 800 millió forintot. A 
Gazdasági Ellátó Központ mindezek mellett a kataszt
rófavédelmi ingatlanok, a polgári védelmi objektumok, 
továbbá a rendvédelmi dolgozók elhelyezését szolgáló 
belügyi rendeltetésű lakások és szállók fenntartási, üze
meltetési feladatait is elvégezte. Ezek közül kiemelkedik 
a balatonföldvári Jogar Továbbképző Központ és Hotel, 
amelynek tavalyi mutatói kimagaslóak.
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A BM Heros Zrt. elsődleges feladata 2017-ben is a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság technikai 
kiszolgálása volt, mind gyártói, mind pedig szervizol
dalról. Emellett folytatódott az európai uniós forrásból 
finanszírozott Rába-Heros Aquadux X-4000 gépjármű
fecskendők kisszériás sorozatgyártása.

Az év során három alkalommal – április 28-án, szeptem
ber 21-én és december 6-án – ünnepélyes keretek között 
kerültek új gazdáikhoz a legyártott eszközök. 2017-ben 
összesen ötvennégy új fecskendő állt rendszerbe a ka
tasztrófavédelem különböző egységeinél. 

A szeptemberi rendezvényen mutatkozott be a társa
ság mérnökei által tervezett és megvalósított Heros  
AQUAREX S 10-es eszköz, amely tízezer liter víz szállí
tására képes. 

A Heros leányvállalata, a BM Heros LEK Kft, amely 2016 
júliusában kezdte meg tevékenységét, szervizelési, javí
tási és karbantartási tevékenységet végző közbeszerzési 
eljárásban szerződést kötött az Országos Mentőszolgálat
tal, amelyben arra vállalt kötelezettséget, hogy konzorci

umi partnerével összesen 169 mentőgépjárművet gyárt 
és ad át. A leányvállalat az esztendő során eredményesen 
biztosította a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigaz
gatóság tűzoltó- és egyéb speciális járműveinek techni
kai kiszolgálását, valamint az Országos Mentőszolgálat 
üzemeltetésében lévő gépjárművek országos szervizelé
sét, javítását is. 

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan 2017-ben is a 
cég feladata volt a gépjárműfecskendők felújítása, e mun
ka eredményeként hat önkéntes tűzoltó egyesület vehe
tett át felújított eszközt.

A két társaság együttes árbevétele az előző évi hat és fél 
milliárd forintról csaknem a duplájára, tizenkét milliárd 
forintra emelkedett, a Heros és leányvállalata együtt 
2017-ben kiemelkedő eredményt ért el.
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A humán szakterület 2017-es fő feladatait a két évvel ko
rábban bevezetett hivatásos életpályamodell folytatása, 
az új munkaügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott 
feladatok előkészítése és végrehajtása jelentette. A ka
tasztrófavédelem humánigazgatási rendszere biztosítot
ta a szervezet működőképességét – az állomány stabil, a 
fluktuáció alacsony, a kialakított képzési és továbbképzé
si rendszer, valamint az egészségügyi, pszichológiai gon
doskodás és a munkabiztonsági szabályozás pedig megfe
lelő keretet biztosítottak a szervezet stabil működéséhez.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél 2017. decem
ber 1-jén 11 ezer 528 létszámhely volt feltöltve (rendelke
zési állományban 376-an voltak), 1387 létszámhely pedig 
üresen állt. Ahogy az előző évben, úgy 2017-ben is ala
csony volt a szervezet fluktuációja. 

A szakterület határidőre elkészítette az új előmeneteli 
és illetményrendszer keretében járó ötszázalékos illet

ményemelésről szóló állományparancsokat, valamint 
az érintett kormánytisztviselők, közalkalmazottak és 
munkavállalók minimálbér-, illetve garantált bérmini
mum-emelkedése után járó illetmények megállapítására 
vonatkozó határozatokat.

Határidőre megtörtént a hivatásosok és a kormánytiszt
viselők egyéni teljesítményértékelése, illetve minősítése 
a 2016-os tevékenységük alapján. A szervezet 2016-os 
teljesítménye alapján 2,2 milliárd forint volt a juttatásra 
fordítható összeg, amelyet a teljesítmény függvényében, 
országosan egységes elvek alapján osztottak szét. A kor
mánytisztviselők (csaknem 200 ember) – teljesítményük 
alapján – átlagosan húsz százalékos illetmény-eltérítés
ben részesültek.

Vezető 770 fő

Tiszt 1861 fő

Tiszthelyettes 6674 fő

Kormánytisztviselő 244 fő

Összesen: 9549 fő

A humán szakterületnél kialakított eljárásrendet alapve
tően változtatta meg 2017-ben az e-HR bevezetése. Ettől 
kezdve a munkáltatói intézkedések pénzügyi ellenjegy
zése, kiadmányozása és kézbesítése elektronikus úton 
történik.

Májusban megválasztották a Magyar Rendvédelmi Kar 
közgyűlési tagjait. A szakterület előkészítette a válasz
táshoz szükséges normákat, eljárásrendeket, valamint a 
választások lebonyolítását.

2017-ben ellentmondásosan alakult az elkövetett nor
masértő cselekmények száma: a szolgálatban elkövetett 
bűncselekmények száma a korábbihoz képest 47 szá
zalékkal csökkent, ugyanakkor 150 százalékkal nőtt a 
szabálysértések száma. A korábbi évhez hasonlóan kis 
mértékű csökkenés mutatkozott a fegyelemsértések szá
mát illetően, ugyanakkor a szolgálaton kívül elkövetett 
normasértő cselekmények miatt indított méltatlansági 
eljárások száma 68 százalékkal megemelkedett.

A bűncselekmények között továbbra is a katonai bűncse
lekmények vannak túlsúlyban. A szabálysértési eljárások 
valamennyi esetben a közlekedési szabályok megsértése 
miatt indultak, míg a fegyelemsértések döntő többsége a 
belső normák, utasítások hanyag teljesítéséből adódott.

A tűzoltószakképzés keretében megkezdődött a túlmun
ka, túlszolgálat kivezetését célzó beiskolázás, ennek 
keretében szeptemberben több mint hatvanan kezdték 
meg tanulmányaikat. Az új moduláris rendszerű tűzoltó
szakképzéseken a 2017-ben végzettekkel együtt már több 
mint ezerkétszázan vettek részt.

A kéményseprőipari tevékenység ellátási területének fo
lyamatos bővülése utánpótlási igényt generált, ennek ki
elégítése érdekében az egész év folyamán zajlottak a kü
lönböző kéményseprő-felkészítések. A szakmai feladatok 
átvétele óta a kéményseprő szakképesítéssel rendelkezők 
száma 187-tel, a mesterlevéllel rendelkezők száma 33-
mal emelkedett.
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A gépjárművezetés-technikai képzéseknél előtérbe kerül
tek a balesetek megelőzését segítő tanfolyamok. Országo
san 154 tanfolyamon összesen 3389 kollégát képeztek.  
A balesetmentes vezetést szolgáló intézkedések körében  

tavaly első alkalommal rendeztek országos közlekedés
biztonsági versenyt személygépjármű és készenléti
szer-kategóriában.

A szakmai feladatok kiszolgálása, támogatása érdekében 
2017-ben több együttműködési megállapodás előkészíté
sében is részt vett a humán szakterület (Testnevelési Egye
tem, Óbudai Egyetem, IPA, Nemzeti Közszolgálati Egye
tem, Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola).

A nyugdíjszabályok változása és a hivatásos életpálya
modell bevezetése új kihívások elé állította a humán 
szakterületet. Egyre fontosabb feladattá válik az állo
mány kiválasztása, egészségügyi és pszichológiai szű
rése, felkészítése, a munkabalesetek elkerülése. Ennek 
a folyamatnak fontos állomása volt 2017-ben a miskolci 
egészségügyi, pszichológiai és munkabiztonsági ellátó 
központ átadása. Ezzel az országban már kilenc helyen 
valósul meg regionálisan az állomány alapellátása.
 

A katasztrófavédelem krízisintervenciós csoportját har
mincnégy hivatásos állományú és önkéntes szakember 
alkotja, képességeik fejlesztése az elmúlt évben is kiemelt 
feladatot jelentett. A szakemberek részt vettek januárban 
a veronai buszbaleset sérültjeinek és a hozzátartozók lel
ki elsősegély-ellátásában.

A hivatásos állomány tagjait összesen 145, felmenté
si nappal járó szolgálati illetve munkabaleset érte. Ez a 
szám az előző évhez képest minimális csökkenést mutat. 
A balesetek számottevő hányada sportfoglalkozás köz
ben, valamint közúti közlekedés közben történt. A tűzol
tói beavatkozások során az esetek 27 százaléka követke
zett be, kevéssel több, mint az előző évben. 2017-ben egy 
súlyos munkabaleset történt.

A betegségek és munkabalesetek megelőzése érdekében 
a szakterület létrehozta az egészségvédelmi megbízottak 
rendszerét. Összesen 147 kolléga lát el a munkája mellett 
ilyen jellegű feladatot. Számukra regionális továbbkép
zéseken egészségfejlesztő, közegészségügyi, járványügyi 
és munkavédelmi témájú felkészítő előadásokat tartott a 
szakterület.

A Pécsi Tudományegyetemmel kötött együttműködési 
megállapodás alapján ebben az évben megkezdődött a di
saster medic instruktorok képzése és a beavatkozó tűzoltói 
állomány elsősegélynyújtási és egészségügyi felkészítése.
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A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ oktatási szerve
zetének fő feladata az oktatói munka mellett a szakmai 
vizsgáztatás, emellett gondoskodik a képzési programok, 
tantervek, tanmenetek és más képzési dokumentumok 
kidolgozásáról, naprakészen tartásáról. A 2016. szeptem
ber 22-én indult rendészetiszervező-képzés tűzvédelmi 
szervező szakán 50, a katasztrófavédelmi szervező sza
kon 13, az iparbiztonsági szervező szakon pedig 4 hall
gató tanul. 2017. október 19-én indult a következő rendé
szeti szervező szakképzés, a tűzvédelmi szervező szakon 
26, katasztrófavédelmi és az iparbiztonsági szervező sza
kon 4-4 hallgatóval.

Az oktatási központ 2017 februárjában 88, júniusban 76 
Tűzoltó II. szakképzést elvégzett hallgatót bocsátott ki. 
Szeptemberben 33 tanulóval indult a Tűzoltó I. szakkép
zés. A nyári tanévzáróig 68 szerparancsnokot bocsátott 
ki a tanintézet, szeptemberben 41 leendő szerparancs
nok kezdte meg tanulmányait. A kéményseprőipari szak

képzésen az év során 108-an tettek eredményes vizsgát,  
sikeres mestervizsgát pedig 32-en. 

Önkormányzati és létesítményi tűzoltóképzésben a KOK 
tanfolyamán 63-an végeztek, kihelyezett tanfolyamon 
31-en tettek eredményes vizsgát. A tűzvédelmi előadó 
szakképzés 2016. szeptember 26. és 2017. április 28. kö
zött zajlott, 27 hallgató sikeresen levizsgázott. A tűzvé
delmi főelőadó szakképesítés-ráépülésben október 2-től 
húszan kezdték meg tanulmányait. A műszaki képzések 
során a tűzoltótechnikák valamelyikére összesen 3660-
an szereztek kezelői jogosultságot. A középvezetővé való 
kinevezéshez szükséges új típusú, öthetes, Pécelre kihe
lyezett rendészeti vezetővé képző tanfolyam eddigi hat 
tréningcsoportjában 75 kolléga végzett eredményesen. 
Tavaly tavasszal indult a katasztrófavédelmi műveleti 
szolgálat parancsnoki felkészítő tanfolyama, amelyen 19-
en tettek sikeres záróvizsgát. Az év végén újabb 18 kol
léga kapott lehetőséget a képzésben történő részvételre. 

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

Katasztrófavédelmi Kutatóintézet

A KOK háttérintézményeként működő Katasztrófavédelmi 
Kutatóintézet akkreditált laboratóriumként termékvizs
gálatokat, tűzvizsgálati eljárás során gyűjtött anyagma
radványok elemzését, és tűzoltóanyagok, oltóhab-kon
centrátumok időszakos minőségellenőrző vizsgálatait 
végzi. Az intézet 2017-ben 37 termék minősítését köve
tően bocsátott ki tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványt.

Tűzvizsgálati igazságügyi szakvélemények és 
az ehhez megvizsgált minták számának alakulása
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A KKI öt éve működteti tűzvizsgálati analitikai rendsze
rét. Befogadja az égési maradványok illékony szénhidro
gén-tartalmának kimutatására szánt mintákat, amelye
ken akkreditált műszeres analitikai vizsgálatokat végez. 
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Az elmúlt esztendőben az intézet 244 mintát vizsgált 
meg és 169 igazságügyi szakvéleményt adott ki.

Az időszakos oltóanyag-vizsgálat keretében a KKI tavaly 
212 mintát minősített. A kutatóintézet szervezi a kataszt
rófavédelmi mobil laborok állománya számára a jártas
sági gyakorlatokat. 2017-ben a gyakorlatokon felül részt 
vett az országos KML-verseny szervezésében és lebonyo
lításában is.

Katasztrófavédelem Központi Múzeuma

A múzeum 2017-ben számos kihelyezett kiállításon mu
tatkozott be. Az intézmény ott volt a Jászberényi Tűzoltó-
ság alapításának 120. évfordulóján, a közös rendőr- tűz-
oltó napon, a Magyar Tudományos Akadémia Széchenyi 
család történetét bemutató konferenciáján, a „Nagy ne
vek örökösei” – Gróf Széchenyi Ödön a magyar tűzvéde
lem megteremtője című szakmatörténeti kiállításon a 

Cifra Palotában. Szlovákiában, Rimaszombaton részt 
vett a múzeum a Holló Barnabás emlékkiállításon, a 
Nemzetközi Tűzoltó Szövetség Tűzoltóságok és CTIF 
Történeti, Múzeumi és Dokumentációs Bizottságának 
25. jubileumi ülésén. A történelemtudományok kereté
ben megjelent a „Tűzoltó szerkocsik Magyarországon” 
című művészi tudományos fotóalbum második kötete. 

A kiállítóhely munkatársai előadásukkal színesítették a 
nyolcvanéves Légoltalmi Ligáról megemlékező konferen
ciát, a Szilvay Kornél emlékkonferenciát, valamint a Pol
gári Védelmi Tanácsadó Testület évzáró konferenciáját. A 
múzeum részt vett a Múzeumok Majálisán, valamint meg
rendezte a Múzeumok Éjszakáját. Az intézmény tizedik al
kalommal szervezte meg a Ne égess! irodalmi és rajzpályá
zatot. Egész évben fogadta az érdeklődőket központi épü
letében és filiáléiban egyaránt. Komoly eredmény, hogy 
megtörtént egy IKARUS 526-os fecskendő teljes restaurá
lása, és üzemképes állapotba került a gőzfecskendő.

Katasztrófavédelem Központi Zenekara

A Katasztrófavédelem Központi Zenekara 2017-ban a 
hetvenkilencedik évadát zárta, országszerte 106 koncer
tet adtak a művészek. A muzsikusok állandó fellépői a  

Budapesti Újévi Koncertnek, az Ünnepi Könyvhét meg
nyitójának, emellett a zenekart meghívták a Debreceni 
Virágkarneválra, de felléptek már a francia és az ame
rikai nagykövetségen is. A zenekart felkérték a Magyar 
Állami Operaház Háry Estélyén való közreműködésre is. 

A rendőr- és tűzoltónapi rendezvényeken immár hagyo
mány, hogy a Készenléti Rendőrség Zenekarával együtt 
járták a fővárost. A zenekar visszatérő vendége a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal Zenekara által minden év szeptembe
rében, a Szent István Bazilika előtti térre szervezett fúvó
szenei fesztiválnak. 2017-ben az együttes már második 
alkalommal vendégeskedett Szolnokon, ahol évek óta 
nagy sikerrel rendezik meg a Regionális Katonazenekari 
Fesztivált. A társszervekkel való kapcsolattartás tavaly a 
büntetés-végrehajtás szervezetével bővült, a katasztrófa
védelem művészei két hangversenyt is adtak a partner
szervezet felkérésére. A zenekar a katasztrófavédelem és a  
Belügyminisztérium ünnepi rendezvényein változatos mű
sorokat szolgáltat réz kvintett, fúvószenekari és big band 
felállásban – a zenei stílusok teljes tárházát felvonultatva.
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A Katasztrófavédelmi Intézet számára a 2017-es eszten
dő kiemelkedő eredménye, hogy a megújult vezetés mel
lett sikerült kialakítani a tűzvédelmi mérnökök alapkép
zésének elvi kereteit, illetve hogy a választható nappali 
alapképzési szak iparbiztonsági szakiránya kiegészült 
egy új, költségtérítéses formával is. 

A tavalyi tanévben több mint hétszáz jelentkezőből száz
harminchét hallgató kezdte meg tanulmányait. Nappali 
munkarendben a katasztrófavédelem alapszakra tizen
egyen, levelező munkarendben kilencvenen iratkoztak be, 
minden második hallgató államilag támogatott oktatáson 
vehet részt. Fontos eleme a képzésnek, hogy a katasztró
favédelem alapszak első és második évfolyamának nap
pali munkarendű képzésében a hallgatók tisztjelölti stá
tuszban tanulnak. Az intézet mesterképzésén negyvenen 
kezdték meg tanulmányaikat, közülük huszonhárman tá
mogatott formában. A 2017/18-as tanévet négyszázötven
hárman kezdték meg. A hallgatók létszáma a 2016/17-es

 

tanév végén összesen négyszázkilencvenegy volt, tanul
mányaikat kétszázhárman fejezték be, egy hallgató híján 
valamennyien eredményes záróvizsgát tettek, közülük 
végül százhuszonegyen vehették át az oklevelüket. 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

2017 a második olyan év, amikor állományba vették a ka
tasztrófavédelem alapképzést nappali munkarendben el
végző, sikeres záróvizsgát és tiszti esküt tett hallgatókat.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik kiemelkedő ese
ménye a „Vándor 2017” elnevezésű közös közszolgálati 
gyakorlat volt, a szervezésbe bevonták az intézetet is. A 
„Katasztrófavédelem 2017” elnevezésű nemzetközi tu
dományos konferencián az aktuális szakmai kérdéseken 
kívül a Légoltalmi Liga és a Magyar Polgári Védelmi Szö
vetség kapcsolatát is megjelenítették. Mindezek mellett 
az intézet képviseltette magát az egyetemi nyílt napokon, 
ott volt az EDUCATIO kiállításon, oktatói aktívan részt 
vettek a főigazgatóság tudományos és tanácsadó testü
leteinek munkájában. A kiemelkedő hallgatói és oktatói 
munka elismeréseként az elmúlt tanévben is átadták 
a Dr. vitéz Roncsik Jenő emlékplakettet és a Hallgatói 
Rőzsetőr vándordíjat. 

Az intézet az elmúlt évben nemzetközi tudományos kon
ferenciát, törzsvezetési gyakorlatokat és önálló szakmai 
napokat is szervezett, és nem maradt el a tavaszi orszá
gos és az őszi intézményi tudományos diákköri konfe
rencia sem. A Katasztrófavédelmi Intézet aktívabban 
vett részt a külföldi felsőoktatási társintézményekkel 
folytatott ERASMUS+ programokban és megrendezték 
a Babes-Bolyai Tudományegyetemmel közös Nyári Egye
temi kurzust is.
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Hivatal

A hivatali szervezet 2017-ben is szilárd háttértámoga
tással, hatékonyan fogta össze és koordinálta a szakmai 
területek munkáját.

A jogi szakterület számára prioritás volt a közigaz
gatási eljárásokban bekövetkezett gyökeres jogszabály
változások figyelemmel kísérése és az e változások miatt 
szükséges jogalkotási feladatok előkészítése. A szakem
berek a normaalkotás területén tizenhat saját kezdemé
nyezésű jogszabály módosításában vettek részt, emellett 
ezerharminchárom, a Belügyminisztérium által küldött 
előterjesztést véleményeztek, valamint negyvenhat bel
ső normát ellenjegyeztek. Országosan nagy visszhangot 
váltottak ki azok a jogviták, amelyek a nyelvvizsga-bi
zonyítvány jogellenes megszerzése miatt megszüntetett 
szolgálati jogviszonnyal kapcsolatban alakultak ki. A 
szakterület szakmai támogatásával képviselt, e tárgyban 
indított munkaügyi perekben a Kúria kimondta, hogy 

a munkáltató helyesen értelmezte a jogszabályokat. A 
szakterület magas színvonalon látta el a katasztrófavé
delem perképviseletét, emellett a területi szervek jogta
nácsosainak tevékenysége feletti szakirányítást. 2017-
ben a katasztrófavédelem szervezetéhez 56 közérdekűa
dat-megismerési igény érkezett.

A katasztrófavédelem eleget tett a kormány bürokrá
ciacsökkentő, a közigazgatás hatékonyságát növelő, az 
e-közigazgatási szolgáltatások körét bővítő, és minőségé
nek javítására irányuló kormányzati elvárásnak. Az ügy-
viteli iroda kiemelt hangsúlyt helyezett az iratforgalom 
racionalizálására, a papíralapú ügyiratkezelés vissza
szorítására Az ügyfelek gyors és kényelmes kiszolgálása 
érdekében bevezette az általános célú elektronikus kére
lem űrlap-szolgáltatást (e-papír) és az elektronikus kiad
mányozást. Az elektronikus dokumentumok papíralapú, 
hitelesített másolatának kézbesítése a Magyar Posta Zrt. 
rendszerén keresztül történik.

A közérdekű bejelentések, panaszok kezelésére a szerve
zet ügyfélbarát ügyfélszolgálatot működtet, intézi az 
ügyfélszolgálati elektronikus postafiókra, illetve postai 
küldeményként érkező levelekkel, a telefonos megkeresé
sekkel, valamint a személyesen tett bejelentésekkel kap
csolatos feladatokat, valamint megadja az ügyfeleknek a 
kért információkat. 

Az igazgatási szakterület rendezvények, kiállítások és 
promóciós, ismertterjesztő anyagok révén népszerűsítet
te a szervezetet, erősítette a belső szervezeti kultúrát. A 
belső kontrollrendszer és a 2004 óta egységes, ISO 9001 
irányítási szabvány szerinti minőségirányítási rendszer 
hatékonyan támogatja a szervezet működését.

A BM OKF 2017-ben is tovább erősítette nemzetközi kap
csolatrendszerét. A katasztrófavédelmi vegyes bizottsági 
ülések mellett mongol, macedón és bosnyák bemutatkozó 
látogatásokra is sor került. Szakértőcsere-program kere

tében észt, szudáni, török, vietnámi és koreai szakértők 
ismerkedhettek meg a magyar katasztrófavédelem szer
vezetével és rendszerével. Az újraminősített HUNOR és 
HUSZÁR mentőszervezet nemzetközi gyakorlatokon vett 
részt Észtországban és Portugáliában. Az Európai Uniós 
Polgári Védelmi Mechanizmus képzési rendszerében a  
BM OKF szakértői tovább bővíthették szakmai ismerete
iket. A NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottság 
főigazgatói és munkacsoportülései mellett új szakértők je
lölésével erősítette a szervezet a szakmai részvételét.
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Az Ellenőrzési Szolgálat kiemelt figyelmet fordított az el
lenőrzési-felügyeleti rendszer gyakorlatiasságára, segítő 
jellegére és célirányosságára, a vezetői-irányítói munka ja
vítására, a BM OKF belső kontrollrendszerének az integri
tásirányítási elvek figyelembevételével történő fejlesztésé
re, valamint a katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztéséhez 

kapcsolódó európai uniós projektek hatékony és ütemezett 
végrehajtásának folyamatos ellenőrzésére.

Az elmúlt esztendőben a főigazgatóság és az igazgatóságok 
összesen 5915 ellenőrzést hajtottak végre, ez több mint öt
százalékos csökkenés az előző évihez képest. Ezen felül 
országos szinten 100 ezer 951 hatósági ellenőrzés zajlott, 
ez nyolc százalékkal haladja meg az előző évi adatot.

A BM OKF központi szervként összesen 388 ellenőrzést 
tartott, ebből négy átfogó, öt pedig irányítószervi elle
nőrzés volt, lefolytattak huszonkét témavizsgálatot, har
minc cél-, tizenhat revizori, kétszáznegyvennyolc mobil-,  
négy felügyeleti és három hatósági (supervisori) ellenőrzést  
és egy vizsgálatot. Az év során összesen tizen kilenc al
kalommal szemlét, húszszor beszámoltatást és tizenhat 
esetben gyakorlatot ellenőriztek a szakemberek.

2017. évi ellenőrzések megoszlása
Átfogó ellenőrzés 34

Témavizsgálat 153

Irányítószervi 35

Szemle 190

Beszámoltatás 281

Célellenőrzés 355

Adatszolgáltatás elemzése 1

Referáda 76

Hatósági (supervisori) ellenőrzés 3

Ellenőrző gyakorlat 68

Fővizsgálói (mobil) ellenőrzések 777

KMSZ ellenőrzései 3695

Revizori ellenőrzés 178

Szakmai ellenőrzés 2

Vizsgálat 16

Felügyeleti (KMSZ-en felül) 51

Összesen 5915

A mobilellenőrzések legnagyobb részében a szolgála
tellátást és váltást, illetve a gyakorlatokat vizsgálták a 
kollégák, és új feladatként jelentkezett a műveletirányí
tó központok, valamint a kéményseprőipari tevékenység 
ellenőrzése. Az összes mobilellenőrzés tizennyolc és fél 
százalékában, vagyis negyvenhat alkalommal nem tár
tak fel hiányosságokat a szakemberek.
 
Az ellenőrzési szakterület tevékenységéről havonta or
szágos összegző jelentés készült, amely tartalmazta a 
helyi szervek vezetői által végrehajtott 19 ezer 160 elle
nőrzés megállapításait is. 

A szakterület az év során elkészítette a főigazgatóság 
2018-2021 közti időszakra vonatkozó belső ellenőrzési 
stratégiai tervét, valamint felülvizsgálta és aktualizálta a 
BM OKF Belső Ellenőrzési Kézikönyvét.

A működés minden területét lefedő ellenőrzések során 
összegyűjtött adatok és információk elemzésével, vala
mint a tapasztalatok feldolgozásával a szakterület kellő 
támogatást nyújtott a szervezet vezetéséhez, a hatékony 
döntés-előkészítés megalapozásához, illetve a javító in
tézkedések meghozatalához. A tavaly lezárt ellenőrzések 
összesen 981 intézkedésköteles és 39, intézkedést nem 
igénylő javaslati pontot tartalmaztak, amelyek alapján 
az ellenőrzöttek összesen 24 belső normát módosítottak.

Az országos ellenőrzésiszolgálat-vezetői értekezleteken, 
az ellenőrök egynapos országos továbbképzésén, illetve 
a kétnapos ellenőrzési konferencián túl az Ellenőrzési 
Szolgálat folyamatos szakirányítást látott el a területi 
szervek ellenőrzési tevékenysége felett.
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Kommunikációs Szolgálat

A katasztrófavédelem aktivitása a kommunikációs te
vékenységet is meghatározta, 2014 után 2017-ben jelent 
meg a legtöbb hír a szervezettel kapcsolatban. A BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi 
szervei tavaly összesen 123 ezer 437 alkalommal jelentek 
meg a médiában, ez csaknem tízezerrel meghaladja az 
előző esztendő adatait. A hírek 65 százaléka a napi kár
eseményekkel volt kapcsolatos, ezeken túl legtöbbször a 
téli időjárásról, a viharkárokról és a katasztrófavédelem 
kéményseprői tevékenységéről szóló tudósítások és in
terjúk láttak napvilágot. Nyáron téma volt a szúnyoggyé
rítés, de természetesen lezajlottak az év során a szezoná
lis figyelemfelhívó kampányok is. 2017-ben is a főigazga
tóság médiajelenléte volt a legerősebb, de nagy számban 
tudósított a média az egyes megyék eseményeiről is.

Az előző évben a főigazgatóság honlapját január 31-én 
látogatták a legtöbben, azon a napon csaknem 39 ezer al
kalommal kattintottak az oldalra, ami még a két évvel 
korábbi megtekintési rekordot is felülmúlta. 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hiva
talos Facebook-profilja kedvelőinek száma lassan, de 
folyamatosan emelkedett 2017-ben, míg január elején 
nagyjából 17 ezer 600-on állt a kedvelők számlálója, év 
végére ez a szám meghaladta a 22 ezer 630-t. Az oldal 
látogatói tetszésüket és nemtetszésüket egyaránt kifejez
ték, a közzétett tartalmakat megosztották, sok poszthoz 
hozzászóltak. Számos üzenetet küldtek, olykor csak a 
véleménynyilvánítás szándékával, más esetekben pedig 
problémájukra megoldást keresve.

A katasztrófavédelmi médiaszervert egyre nagyobb 
számban, rendszeresen használják a sajtó munkatársai, 
már csaknem ezren regisztráltak a szolgáltatásra. A mé
dia képviselői tavaly több mint 13 ezer alkalommal léptek 
be a médiaszerverre, és válogattak a csaknem 107 ezer 
fotó és több mint 23 órányi videó között.

A 2014 januárjától működtetett Veszélyhelyzeti Ér-
tesítési Szolgáltatás nevű okosalkalmazás az elmúlt 
esztendőben megújult. Július 10-től egy minden részleté
ben megváltozott, színesebb applikáció vált elérhetővé. A 
szolgáltatáson keresztül a katasztrófavédelem 2017-ben 
összesen 8079 üzenetet küldött a felhasználók mobilesz
közére. A VÉSZ-hírek a médiaszolgáltatókon keresztül is 
eljutnak az állampolgárokhoz.

2017-ben megújult a Katasztrófavédelem című tűz-,  
polgári védelmi és iparbiztonsági folyóirat is. A 2015  
márciusa óta kizárólag elektronikus formában, díjmente
sen elérhető magazin az év végén látványában megújult, 
a korábbinál letisztultabb, átláthatóbb formát kapott.

A kommunikációs szak
terület 2017-ben a Svájci- 
-Magyar Együttműködési 
Program, A katasztrófavé
delmi intézményrendszer 
helyi szintű kapacitás
fejlesztése című projekt, 
valamint a KEHOP 1.6.0.  
projektek nyilvánosságá
nak biztosításával kapcso
latos feladatok végrehajtá
sában működött közre.
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igazgató

Lipták Attila 
tűzoltó dandártábornok 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Szatmári Imre 
tűzoltó dandártábornok 

Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Kiss András Zoltán
tűzoltó ezredes 
Békés Megyei  

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
megbízott igazgató

Magosi Lajos 
tűzoltó ezredes 

Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Mácsai Antal 
tűzoltó ezredes 
Baranya Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgató

Sallai Péter 
tűzoltó dandártábornok 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Csontos Ambrus 
tűzoltó dandártábornok 

Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Matuska Zoltán 
tűzoltó ezredes 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Kovács Ferenc 
tűzoltó dandártábornok 

Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Kelkó Balázs
tűzoltó alezredes 

Komárom-Esztergom Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

megbízott igazgató

Varga Ferenc 
tűzoltó dandártábornok 

Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató



Branyiczky Márk 
tűzoltó ezredes 

Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Varga Béla 
tűzoltó ezredes 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Dr. Balázs Gábor 
tűzoltó ezredes 
Tolna Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgató

Wéber Antal 
tűzoltó dandártábornok 

Somogy Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Dr. Bognár Balázs 
tűzoltó ezredes 

Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Seres Tibor 
tűzoltó ezredes
Nógrád Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgató

Egri Gyula 
tűzoltó ezredes 

Zala Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Dr. Vass Gyula 
tűzoltó ezredes 

NKE Katasztrófavédelmi Intézet 
igazgató

Dr. Papp Antal 
tűzoltó ezredes 

Katasztrófavédelmi  
Oktatási Központ 

igazgató

Berecz György 
tűzoltó ezredes 

Gazdasági Ellátó Központ 
igazgató

Rajnai Attila 
BM HEROS Zrt. 

vezérigazgató

Dányi Béla 
tűzoltó dandártábornok 

Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató



A megye alapadatai

Terület nagysága: 4429,6  km2

Települések:  301
Városok száma:  14
Lakosság száma:  368135
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:  4
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:  5
Katasztrófavédelmi őrsök száma:  2
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:  18

Megyére jellemző veszélyeztetettség

•   veszélyes vegyi anyagokat előállító, tároló, 
felhasználó objektumok;

•   veszélyesanyag-szállítmányok;
•   ár- és belvízi veszélyeztetettség;

    •   rendkívüli időjárás

Veszélyeztetettségi  
térkép

■ I. osztály 5 település
■ II. osztály 97 település
■ III. osztály 199 település

Baranya 
megye
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Vonulási adatok

Tűzesetek száma: 961 db

Műszaki mentések száma: 1017 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 17 db

Téves jelzések száma: 302 db

961 db — — 1017 db

302 db —

17 db

Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

Baranya megyében tavaly a tűzesetek és műszaki mentések 
száma az előző évhez képest emelkedő tendenciát mutatott: 
előbbiből csaknem harminc százalékkal, utóbbiból tizenöt 
százalékkal volt több, mint 2016-ban. Kiugró növekedés 
mutatkozott a szabadtéri tüzek terén, ezek száma az előző 

évinek több mint a duplája volt. Ennek oka a 2016-2017-es 
rendkívüli téli időjárás, illetve a csapadékszegény tavalyi 
esztendő volt. A műszaki mentések számának alakulására  

Baranya megye

77

három esemény gyakorolt jelentős hatást. Januárban 
csak a rendkívüli havazás miatt 57 esethez kellett 
vonulni, augusztusban a rendkívüli erejű szél miatt 144 
alkalommal kérték a tűzoltók segítségét, majd október 
végén ismét a viharos időjárás okozta helyzetekhez 
kellett vonulni, egy hét alatt 105-ször. A tűzesetek 
közül kiemelhető a november 14-i pécsi, Király utcai 
gázrobbanás. Az esethez három gépjárműfecskendő 
és két különleges szer vonult, a keletkezett tüzet a 
pécsi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltották 
el. A robbanás által érintett lakás lakhatatlanná vált, a 
földszinti lakásban pedig másodlagos károk keletkeztek. 
A mentők egy súlyos sérültet vittek kórházba. A 2017 
januárját végigkísérő rendkívüli hidegben ugyan 
megemelkedett az otthon jellegű tűzesetek száma, de 
rendkívüli esemény nem történt. 

A felkészítéseknek köszönhetően hatékonyabbá váltak 
az operatív beavatkozásokkal egy időben megkezdett 
lakosságvédelmi intézkedések, a káresetekhez vonuló 
tűzoltók pontosan tudják, hogy melyik helyzetben 
milyen polgári védelmi intézkedésekre van szükség. Az 
elmúlt évben kitelepítésre és elhelyezésre többnyire az 
elhanyagolt épületek sérülése (lakhatatlanná válása), 

pincebeszakadás, villámárvíz általi elöntés, valamint 
partfalomlás miatt volt szükség. Elmondható az is, hogy 
az önkéntes szervezetek egyre nagyobb számban – a 
műveletirányítás mellett akár önállóan – tudnak részt 
venni a védekezési munkálatokban. 

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 288

Közlekedés: 53

Ipar: 7

Otthon: 235

Kereskedelem: 12

Egyéb: 366
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Hatósági tevékenység

Az elmúlt esztendőben az igazgatóság és helyi szervei 
összesen 4379 hatósági és 1207 szakhatósági eljárást, 
valamint 5323 hatósági ellenőrzést és 406 helyszíni szemlét 
folytattak le. Vízügyi hatóságként száz, nemzetgazdasági 
szempontból kiemeltté nyilvánított hatósági, szakhatósági 
eljárást zárt le a megyei katasztrófavédelem. Másodfokú 
tűzvédelmi hatóságként három, másodfokú tűzvédelmi 
szakhatóságként pedig két esetben, veszélyesáru-

szállítással kapcsolatban pedig három alkalommal 
járt el másodfokú hatóságként az igazgatóság. A nem 
közművel összegyűjtött háztartásiszennyvíz-begyűjtési 
közszolgáltatások közérdekű szolgáltató kijelölésével 
történő ideiglenes ellátására hat határozat kiadására volt 
szükség 2017-ben.

Az iparbiztonsági szakterület biztosította a megye veszélyes 
anyagokkal foglalkozó gazdálkodó szervezeteinek, illetve 
a kritikus infrastruktúráknak a hatósági felügyeletét. 
Az igazgatóság illetékességi területén 23 veszélyes üzem 
található, ezek közül 4 felső, 6 alsó küszöbértékű, 13 pedig 
küszöbérték alatti. A megyei szakemberek 2017-ben összesen 
952 közúti járművet ellenőriztek, ezek közül 184 szállított 
veszélyes árut. ADR-telephelyi ellenőrzés 17 alkalommal 
volt. Az elmúlt év során 2891 vasúti járművet vontak kontroll 
alá, 1634 tartozott a RID hatálya alá. Mindezek mellett 6 
RID-telephelyet is ellenőriztek. A mohácsi kikötői szolgálat 
az Európai Unióba vízi úton érkező veszélyes áruk belépő- 
és ellenőrzőpontja, így nemcsak Magyarország, hanem 
az egész unió számára szavatolja a veszélyes áruk belvízi 
szállítása szabályainak követését. A szolgálat ellenőrei 
tavaly összesen 1734 vízi járművet vizsgáltak, ezek közül 
837 tartozott az ADN hatálya alá.

Egyéb vonulások, feladatok

KMSZ vonulás 176 db

Tűzeseti helyszíni szemle 33 db

Tűzvizsgálat 34 db

KML vonulás 4 db
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Gazdasági élet

2017-ben a mohácsi határkikötő kiegészült egy 
szociális blokkal, felújították a siklósi mászóházat, 
illetve újrafestették az antennatornyot. A leendő 
sásdi, könnyűszerkezetes módszerrel építendő őrs 
munkaterületét is átadták a kivitelezőnek. Az őrs 2018-ban 
épül meg. Mohácsra, Siklósra, illetve Véméndre került egy-
egy Rába gépjárműfecskendő. Az eszközpark antisztatikus 
védőruhákkal, gázvédő ruhákkal, hőkamerákkal és 
védősisakokkal bővült.

Kiemelt események

A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a 
pécsi katasztrófavédelmi kirendeltség tavaly már második 
alkalommal rendezte meg a lépcsőfutó-bajnokságot a 
pécsi tévétoronyban. Az ország több pontjáról érkeztek 
versenyzők, így például Egerből, Kecskemétről, Ceglédről, 

Dunaújvárosból, Miháldról és Mezőtúrról is, a huszonöt 
emeletnyi távot két nő is teljesítette. Májusban zajlott 
a megyei tűzoltószakmai verseny, amelyen a siklósi, 
a szigetvári, a pécsi, a mohácsi és a komlói hivatásos 
tűzoltóság legjobb tűzoltóiból álló csapatok mérték össze 
elméleti és a gyakorlati tudásukat.
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Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
7630 Pécs, Engel János József utca 1. 
E-mail-cím: baranya.titkarsag@katved.gov.hu

Műszaki mentések megoszlása

Épületomlás: 16 db

Közúti baleset: 143 db

Szén-monoxid-mérgezés: 10 db

Veszélyes anyag: 5 db

Holttest kiemelése: 2 db

Méhek, darazsak eltávolítása: 0 db

Állatmentés: 2 db

Favágás: 342 db

Egyéb: 346 db



A megye alapadatai

Terület nagysága: 8445 km²
Települések:  119
Városok száma:  22
Lakosság száma:  506.472
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:  3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:  6
Katasztrófavédelmi őrsök száma:  2
Önkormányzati tűzoltóságok száma:  9
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:  30
 +5 hagyományőrző

Megyére jellemző veszélyeztetettség

•   nagy kiterjedésű erdőtüzek
•   ár- és belvízi veszélyeztetettség
•   rendkívüli időjárás

•   veszélyes vegyi anyagok előállítása,  
tárolása, feldolgozása és szállítmányozása 

•  nukleáris veszélyeztetettség
•   földrengés

Veszélyeztetettségi  
térkép

■ I. osztály 8 település
■ II. osztály 40 település

■ III. osztály 71 település

Bács-Kiskun 
megye
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Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

A természeti kockázatok közül Bács-Kiskun megyében 
továbbra is az erdőtüzek emelkednek ki. A klímaváltozásnak 
betudhatóan gyakoribbá váltak a szélsőséges időjárási  
jelenségek, így az időjárás miatt bekövetkezett események 
száma is. Az áprilisi havazás, a nyári heves zivatarok és 
jégesők, az őszi viharos szélviharok által okozott károk 
felszámolása alkalmanként több százszor adott feladatot a 
tűzoltóknak, ennyi műszaki mentést végeztek el. Jellemzően 
közutakra, lakóépületekre, autókra dőlt fákról, faágakról 
tettek bejelentést az állampolgárok. 

A 2012-ben megalakult Petőfi Mentőcsoport nemzeti 
újraminősítő gyakorlatát májusban, Baján tartották.  
A mentőcsoport a katasztrófavédelem rendszerében 
területi polgári védelmi szervezetként működik, mentésbe 
bevonható, különlegesen felszerelt és felkészült önkéntes 
tagokból áll, akik segítséget nyújtanak az árvízi védekezésnél 
és vízi baleseteknél. A Petőfi Mentőcsoport újabb öt évre 
megszerezte a nemzeti minősítését. 

A tavalyi tűzoltói beavatkozások közül egy januári tűz és 
egy májusi robbanás emelhető ki. Január harmincadikán 

tűz keletkezett egy bácsborsódi szociális otthonban.  
A bácsbokodi önkéntes, valamint a bajai és a nagybaracskai 
hivatásos tűzoltók fékezték meg a lángokat, több mint húsz 
tűzoltó dolgozott a helyszínen. A tűzzel érintett épületben 
negyvenöt ember tartózkodott, akik kimentéséről az ott 
dolgozók mintaszerűen gondoskodtak. 

2112 db — — 2970 db
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Vonulási adatok

Műszaki mentések száma: 2970 db

Tűzesetek száma: 2112 db

Téves jelzések száma: 300 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 3 db

300 db —

3db

83

A tűzoltók az oltással párhuzamosan átvizsgálták a füsttel 
telítődött épületet, amelyben szerencsére senki nem maradt 
bent. A mentők végül hét embert szállítottak kórházba. 
Májusban egy kecskeméti, Pákozdi csata utcai, többszintes 
társasház egyik lakásában történt robbanás, a detonáció 
után tűz is keletkezett. A kecskeméti és a kiskunfélegyházi 
hivatásos tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy a 
lángok átterjedjenek a szomszédos lakásokra. A társasház 
mind a huszonnyolc lakójának el kellett hagynia otthonát. 
A mentők négy embert szállítottak kórházba, egyikükért 
mentőhelikopter érkezett.

Hatósági tevékenység

Az iparosodás a megyében folyamatos és intenzív. 
Az új beruházások a kor színvonalának megfelelő 
biztonsági szinten valósulnak meg. A tűzoltósági, az 
iparbiztonsági, a polgári védelmi és a vízügyi, vízvédelmi 
szakterületek hatósági, szakhatósági eljárásait a 
megyei és kirendeltségi hatósági osztályok végzik. 

Bács-Kiskun megyében 4 felső, 9 alsó küszöbértékű, 
veszélyes anyagokkal foglalkozó és 21 küszöbérték 
alatti veszélyes üzem működik, valamennyi végleges 
katasztrófavédelmi engedéllyel rendelkezik. Veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset nem volt 2017-
ben. A veszélyes szállítmányok iparbiztonsági hatósági 
ellenőrzése során 1693 közúti (ADR), 20499 vasúti 
(RID), 22 belvízi folyami (ADN) járművet, valamint 38 
telephelyet vizsgáltak a szakemberek. Központi feladat 
a határátkelőhelyek folyamatos iparbiztonsági hatósági 
felügyelete, különös tekintettel a kelebiai vasúti határátkelőn 
Magyarország területére belépő veszélyes szállítmányokra.

A hatósági szakterület fontos feladata volt a vízminőség-
védelmi terv alapján – a környezetvédelmi hatósággal 

83

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen 813 db

Közlekedés 59 db

Ipar 34 db

Otthon 387 db

Kereskedelem 12 db

Egyéb 807 db
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közösen – az IPPC irányelv szerint sorolt telephelyek 
helyszíni felülvizsgálata, és a vízminőségi vizsgálatokra 
akkreditált környezetvédelmi laboratóriummal közös 
vízminőség-védelmi ellenőrzések végrehajtása. A vízügyi-
vízvédelmi helyszíni ellenőrzések számának emelkedése, 
a területi jelenlét erősítette az állampolgárok jogkövetését. 
2017-ben kiemelt feladat volt a lakosság, az ügyfelek és a 
civil szakmai szereplők célcsoportra szabott tájékoztatása 
és felkészítése az eljárásokról, valamint a megfelelő 
jogalkalmazásról. A megyei tűzmegelőzési bizottságon 
keresztül aktív lakosságtájékoztató tevékenység folyt az erdő- 
és vegetációs tüzek, a lakástüzek, valamint a szén-monoxid-
mérgezések megelőzéséről. A bizottság rendezvényei 
közül kiemelkedik a fekvőbeteg-ellátó intézményekbe 
szervezett kiürítési gyakorlatsorozat, valamint a VI. 
Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok. A népszerű 
konferencia előadásai a robbanásvédelem témakörét 
ölelték fel, mintegy négyszáz szakember vett részt rajta.

Gazdasági élet

2017-ben egy-egy új, magyar gyártmányú Rába-Heros 
Aquadux X-4000 gépjárműfecskendő állt szolgálatba 
Baján, Kiskőrösön és Kecskeméten. Egy Mercedes Benz 
814-es kocsiból készített Rosenbauer TLF 1000-es 

gépjárműfecskendő pedig a Szalkszentmártoni Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülethez került, növelve a környéken élők 
biztonságát. Az ingatlangazdálkodási szakterület kiemelt 
feladata a KEHOP 2014-2020. pályázat keretében felépítendő 
könnyűszerkezetes kiskunmajsai katasztrófavédelmi 
őrs, a kiskőrösi hivatásos tűzoltó-parancsnokság, 
valamint a kecskeméti hivatásos tűzoltó-parancsnokság 
megvalósításával kapcsolatos feladatok végrehajtása volt.

Egyéb vonulások, feladatok

KMSZ riasztás 104 db

Tűzvizsgálat 57 db 

KML riasztás 14 db
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Kiemelt események

Kecskeméten a Benkó Zoltán Szabadidőközpont adott 
otthont a III. „PUMP&RUN” Országos Bajnokságnak 
szeptember 14-én. Az ország minden részéből több mint 
hetvenen – nők és férfiak egyaránt – érkeztek az erőpróbára. 
A megméretésen – mint már oly sokszor – ez alkalommal 
is remekül teljesítettek a megye tűzoltói, különösen a 
kiskunhalasi és a kecskeméti kollégák. 

2017 szeptemberétől december végéig tekinthették meg a 
látogatók a „Nagy nevek örökösei …” Gróf Széchenyi Ödön 
a magyar tűzvédelem megteremtője című szakmatörténeti 
kiállítást Kecskeméten. Négy hónap alatt majdnem ötezer 
ember látogatta meg a tárlatot. 

A tűzoltók elhivatottságát és rátermettségét a szakmai és a 
sportversenyeken elért kimagasló helyezések is bizonyítják. 

A Csopakon megrendezett XI. Országos Tűzoltószakmai 
Vetélkedő beavatkozói szakterületén eredményesen 
vettek részt és az élmezőnyben végeztek a hivatásos és az 
önkormányzati csapatok. A Toughest Firefighter Alive 
(TFA) nemzetközi tűzoltóbajnokságon két korcsoportban is 
kiskunhalasi tűzoltó érte el a legjobb hazai eredményt. 
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Bács-Kiskun Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
E-mail-cím: bacs.titkarsag@katved.gov.hu

Műszaki mentések megoszlása

Viharkárok okozta beavatkozás: 188 db

Épületomlás 25 db

Közúti baleset 392 db

Szén-monoxid-mérgezés 21 db

Veszélyes anyag 5 db

Holttest kiemelése 7 db

Méhek, darazsak eltávolítása 13 db

Állatmentés 33 db

Fakidőlés 1037 db

Egyéb 1249 db



A megye alapadatai

Terület nagysága: 5631 km2
Települések:  75
Városok száma:  22
Lakosság száma:  353.867
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:  3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:  6
Katasztrófavédelmi őrsök száma:  1
Önkormányzati tűzoltóságok száma:  3
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:  17

Megyére jellemző veszélyeztetettség

•   ár- és belvíz
•   veszélyes vegyi anyagokat előállító, tároló, 

felhasználó üzemek
•   veszélyesanyag-szállítmányok

•   rendkívüli időjárási körülmények 
•   kritikus infrastruktúra elemek 

sérülése
•   földrengés

Veszélyeztetettségi  
térkép

■ I. osztály 13 település
■ II. osztály 36 település

■ III. osztály 26 település

Békés megye
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Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

A káresetek megoszlása 2017-ben nagyjából az előző 
évekhez hasonlóan alakult Békés megyében. Az alapvetően 
agráripari tevékenységet folytató megyében a tél végi és 
tavaszi, valamint a nyár végi, kora őszi időszak számít 
kiemelkedőnek. A műszaki mentések számát a rendkívüli 
időjárási tényezők befolyásolták jelentősen.

2017-ben tizenhárom alkalommal volt szükség a megyei 
és járási mentőcsoportok részleges alkalmazására. 
Legtöbbször nagyobb viharkárok felszámolása adott 
feladatot, de eltűnt személyek keresésében, kutyás 
területkutatásban, drónos légi felderítésben és kutató búvár 
alkalmazásával végrehajtott vízfelszín alatti keresésben is 
segítettek a mentőcsapatok. A június 30-i, orosházi vihar 
során keletkezett károk felszámolásában – az elsődleges 
tűzoltó- és egyéb hibaelhárító egységek mellett – a Körös 
és a Dél-Békés Mentőcsoport is részt vett, összesen 
huszonnyolc sérült ingatlan ideiglenes helyreállításában 
működtek közre. Ugyanerre a településre augusztus 6-án 
újabb vihar csapott le, akkor a Körös Mentőcsoport, a 
Dél-Békés Mentőcsoport, a Sárrét Mentőcsoport és a 
HUNOR Központi Rendeltetésű Mentőszervezet Békés 

megyei tagjai dolgoztak huszonöt magántulajdonú és 
számos közintézmény, valamint közterület ideiglenes 
helyreállításán, a károk felszámolásán. 
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Békés megye

Vonulási adatok

Tűzesetek száma: 734 db

Műszaki mentések száma: 1512 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 20 db

Téves jelzések száma: 283 db

Vonulási adatok összesen: 2584

734 db — — 1512 db

283 db —

20 db
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A rendkívüli téli időjárásra való felkészülés jegyében az 
igazgatóság 35 telephelyen ellenőrizte, hogy rendelkezésre 
állnak-e a nehézgépek vontatására és emelésére alkalmas 
emelő-vontató járművek, ilyenből jelenleg 83 van. 

Egy esetleg bekövetkező árvíz elleni védekezés érdekében 
az év első negyedévében 2019 teherszállító jármű adatait 
ellenőrizték a polgári védelem szakemberei. Az igazgatóság 
az elmúlt évben is nagy hangsúlyt fektetett az intézményi 
befogadóhelyek és tömegétkeztetési kapacitások helyszíni 
ellenőrzésére, ez tavaly 219 intézményben 70311 ember 
befogadási kapacitásának felülvizsgálatát jelentette. 

Hatósági tevékenység

A Békés megyei katasztrófavédelem hatósági munkatársai 
2017-ben 3292 hatósági engedélyezési eljárást folytattak 
le, 1125 szakhatósági állásfoglalást adtak ki és 2581 
hatósági ellenőrzést hajtottak végre. Az eljárások 
szakszerűségét mutatja, hogy a szakterület döntései ellen 
csupán négy esetben fellebbeztek. Az igazgatóság és helyi 
szerveinek döntéseit érintő másodfokú eljárásokat az 
adott időszakban mindössze két bírósági eljárás követte.

A hatósági munkán belül 1966 tűzvédelmi ellenőrzés volt, 
de jelentős feladatot adott a kiemelt beruházások ügyei-
nek intézése is. A vízügyi szakterület 2017-ben lezárta a 
megyei ivóvízminőség-javító program hatósági eljárásait, 
illetve kiadta a tárgyi vízi létesítmények üzemeltetési 
engedélyeit. A projekt fő célja, hogy a programban 
érintett hatvanöt településen élő, jelenleg is közüzemi 
vízellátással rendelkező lakosságot egészséges ivóvízzel 
lássa el. Iparbiztonsági területen az öt felső, a szintén 
öt alsó küszöbértékű, valamint a 14 küszöbérték alatti, 
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem ellenőrzése mellett 
fontos feladat volt a 203 ADR hatálya alá eső jármű, 
illetve a 2267, a RID hatálya alá tartozó vasúti szerelvény 
kontrollja. 
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Műszaki mentések megoszlása

Technikai jellegű 536 db

Vegyi jellegű 58 db

Egyéb 925 db
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Gazdasági élet

Március 24-én ünnepélyes keretek között felavatták 
a szarvasi hivatásos tűzoltóság új laktanyáját, amely 
440 millió forintból épült meg. Az önkormányzat 
által biztosított telken felépített ingatlan funkcionális, 
energiatakarékos épület. Az új tűzoltólaktanya, a 
korszerű elhelyezés, a vonulási feltételek jelentős 
javulása jól szolgálja a szarvasi tűzoltóság nyolcszázhúsz 
négyzetkilométernyi működési területén lévő nyolc 
település mintegy negyvenháromezer lakosának 
biztonságát.

Az elmúlt esztendőben három vadonatúj Rába-Heros 
Aquadux X-4000 gépjárműfecskendő került Békés 
megyébe, április 28-án az orosházi, szeptember 28-
án a szarvasi, december 21-én pedig mezőkovácsházi 
hivatásos tűzoltó-parancsnokságra érkezett teljes 
málhával ellátott fecskendő. 

Április 20-án a Békés Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság épületében kialakított helyen kezdte meg 
működését a Békés megyei kéményseprőipari ellátási 
csoport ügyfélszolgálati pontja. 

Egyéb vonulások, feladatok

KMSZ vonulások száma 166 db

Tűzeseti helyszíni szemle 41 db

Tűzeseti helyszíni ellenörzés 14 db

Tűzvizsgálat 29 db

KML vonulások száma 11 db
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Békés megye

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen 282 db

Közlekedési területen 21 db

Épített környezetben 411 db

Egyéb 31 db
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Kiemelt események

Az év elején, február 28-án Orosháza-Kiscsákó 
településrészén tartott gyakorlatot az igazgatóság, 
amelyen a katasztrófavédelem helyszíni irányító törzse 
a közútkezelő, a tűzoltóság, a rendőrség, a honvédség 
szakembereivel, a Körös és a Dél-Békés Mentőcsoporttal, 
az áramszolgáltató egységeivel és szervezeteivel, valamint 
a település polgári védelmi szervezeteivel tréningezett 
együtt – a téli rendkívüli időjárás során adódó 
feladatokat oldottak meg. Szeptember 15-16-án a nemzeti 
minősítő rendszer keretében szervezett, minősítést 
megújító törzsvezetési és terepgyakorlatot teljesített 
Mezőhegyesen a Körös Mentőcsoport negyvenkét tagja. 
A rendezvény egyben a járási mentőcsoportok éves 
ismétlő gyakorlataként is szolgált.

Augusztus 25-26-án negyedszer adott otthont Békés 
megye a TFA (Toughest Firefighter Alive) nemzetközi 
tűzoltósportbajnokságnak. Az orosházi versenyre hat 
országból százhatvanegy tűzoltó érkezett. A Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Belügyminisztérium 
és a rendvédelmi szervek 2017. évi országos pontszerző 
bajnokságán negyedik helyezést ért el. A jó eredménynek 
köszönhetően az igazgatóság jelentős sportszervásárlási

 

lehetőséget kapott az Országos Katasztrófavédelmi 
Sportegyesülettől az állomány sporttevékenységének 
javítására, a feltételek fejlesztésére.

91

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



A megye alapadatai

Terület nagysága: 7247 km2

Települések:  358 
Városok száma:  28 
Lakosság száma:  667.594 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:  4 
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:  9 
Katasztrófavédelmi őrsök száma:  5 
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:  36 

Megyére jellemző veszélyeztetettség

•   ár- és belvízi veszélyeztetettség
•   rendkívüli időjárás
•   földtani veszélyforrások

•   veszélyes ipari üzemek
•   veszélyes áruk szállítása

•   felszíni- és felszín alatti vizek 
(elsősorban ivóvízbázisok) sérülé

kenysége

Veszélyeztetettségi  
térkép

■ I. osztály 12 település
■ II. osztály 209 település

■ III. osztály 137 település

Borsod- 
Abaúj- 

Zemplén  
megye
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Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

2017-ben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 6467 
alkalommal avatkoztak be a tűzoltók, 1078-cal többször, 
mint az előző évben. A tűzesetek száma 410-zel, a műszaki 
mentéseké pedig 668-cal nőtt. Emelkedés volt tapasztalható 
a szabadtéri tüzek számában, ugyanakkor összességében 
kisebb területen pusztítottak a lángok, mint a korábbi 

években, az esetek többsége egy hektár alatti volt. A műszaki 
mentések jellegében nem mutatkozott jelentős eltérés, az 
események száma a szélsőséges időjárással összefüggő 
káresetek miatt volt magasabb. A katasztrófavédelmi 
műveleti szolgálat 140 alkalommal vonult, 57-szer műszaki 
mentéshez, 83-szor tűzesethez. 

2017-ben az időjárási szélsőségek jelentős mértékben 
érintették a megyét. Áprilisban hosszú évtizedek óta nem 
tapasztalt rendkívüli téli időjárás köszöntött be, megdöntve 
az eddigi hó- és hidegrekordot. A Bükk-hegység magasabban 
fekvő részein fél méter hó esett. A már lombosodó fák sorra 
törtek és dőltek ki, ennek következtében a hegyvidéki 
utak járhatatlanná váltak. Répáshuta, Hollóstető, 
Bükkszentkereszt és Ómassa megközelíthetetlenné 
vált. Répáshuta, Bükkszentlászló, Bükkszentkereszt, 
Hollóstető, Rókafarm, Ómassa 2242 fogyasztója egy időre 
áramszolgáltatás nélkül maradt. Működésképtelenné vált 
az Egységes Digitális Rádiórendszer (EDR), a vezetékes 
és mobil telefonhálózat, illetve az internetszolgáltatás. A 
kárelhárítási és lakosságvédelmi feladatokat a Borsod-

2808 db — — 3659 db
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye

1066 db —

91 db

Vonulási adatok

Tűzesetek száma: 3659 db

Műszaki mentések száma: 2808 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 91 db

Téves jelzések száma: 1066 db
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Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Operatív Törzse koordinálta.

Júniusban jégeső okozott súlyos károkat Megyaszó, Halmaj 
és Szentistvánbaksa települések állami, önkormányzati, 
magán- és egyházi tulajdonú épületeiben. A legsúlyosabb 
helyzet Megyaszón alakult ki, a védekezés irányítására 
helyszíni operatív törzs alakult. A veszélyessé vált 

ingatlanokból összesen 91 embert kellett kitelepíteni, 
elhelyezésükben rokonaik segítettek. A három településen 
végigvonuló jégverésben összesen 757 magántulajdonú 
lakóépület, 7 állami, 25 önkormányzati és 4 egyházi ingatlan 
rongálódott meg.

A szélsőséges időjárás okozta káresetek felszámolásán túl a 
tavalyi év egyik kiemelkedő feladata a Bükk Mentőcsoport 
újraminősítő gyakorlata volt. Az önkéntesekből álló szervezet 
jelenleg 89 fővel áll készen arra, hogy szükség esetén 
vízkárelhárítási, árvízi és vízimentési, búvár, keresőkutyás, 
valamint kötéltechnikai tevékenységet végezzen a megye 
lakosai érdekében.

A BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös pályázatán a 
megyei önkéntes tűzoltó egyesületek több mint 18 millió forint 
támogatáshoz jutottak. Az önkéntes mentőszervezetek részére 
kiírt országos pályázatban résztvevő megyei szervezetek pedig 
7,2 millió forint értékű támogatást nyertek el.

Hatósági tevékenység

Az ipari tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek 
jelenléte kiemelkedő a megyében, a veszélyes anyagokkal 
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Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 1700

Közlekedés: 48

Ipar: 37

Otthon: 624

Kereskedelem: 22

Egyéb: 155
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foglalkozó üzemek száma 2017-ben is nőtt. Az igazgatóság 
425 ADR (közúti veszélyesáru-szállítási szabály) és 1066 
RID (vasúti veszélyesáru-szállítási szabály) hatálya alá 
tartozó járművet ellenőrzött, illetve 47 ADR- és 12 RID- 
telephelyi ellenőrzést hajtott végre. Rendkívüli ADR- és 
RID-esemény egy-egy alkalommal történt.

2017-ben az igazgatóság 2039 szakhatósági ügyet 
folytatott le és 5943 hatósági ellenőrzést végzett. A 
kiemelt beruházásokat illetően tűzvédelmi hatáskörben 
eljárva 14 hatósági és 26 szakhatósági eljárás 
lefolytatásában vett részt a megyei katasztrófavédelem, 
ezek mellett a szakemberek 45 vízjogi engedélyt, 
valamint 92 szakhatósági állásfoglalást adtak ki kiemelt 
beruházásokra.

Gazdasági élet

2017-ben nyolc, teljes málhával ellátott Rába-Heros 
Aquadux X-4000 gépjárműfecskendővel és egy 
harminckét méter mentési magasságú Iveco Magirus 
magasból mentő gépjárművel bővült az igazgatóság 
járműparkja. Az új fecskendők az ózdi, a kazincbarcikai, 
a tiszaújvárosi és a szerencsi tűzoltó-parancsnokságon, 
valamint a mezőcsáti katasztrófavédelmi őrsön 

teljesítenek szolgálatot. A magasból mentő jármű pedig 
a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók munkáját segíti. A 
gépjárműfecskendők és a magasból mentő szer mellett 
egy felújított, korábban hivatásos tűzoltók által használt 
Steyr Bronto tűzoltógépjármű is új gazdához, a hollóházi 
önkéntes tűzoltókhoz került.

A Norvég Alapból finanszírozott projekt keretében 
informatikai fejlesztések történtek a megye 
katasztrófavédelmi őrsein, a Vizek-projektnek 

Egyéb vonulások, feladatok

KMSZ vonulás 140 db

Tűzeseti helyszíni szemle 39 db

Tűzvizsgálat 34 db

KML vonulás 26 db
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye
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köszönhetően pedig a hatósági szakterület kapott új 
informatikai eszközöket. Ősszel elkezdődtek a tolcsvai 
katasztrófavédelmi őrs kivitelezési munkálatai, ha majd 
elkészül, a megye hatodik, egyben utolsó őrse lesz. 
Decemberben volt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Egészségügyi 
Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központjának 
ünnepélyes átadása Miskolcon, ez a kilencedik ilyen 
létesítmény az országban.

A Rakacai Vízi Kiképző- és Gyakorlóbázison elvégezték a 
tetőszigetelés-felújítási és csatornázási munkálatokat, a 
tiszaújvárosi hivatásos tűzoltó-parancsnokságon pedig a 
szertárt alakították át és körletfelújítás is történt. Megye-
szerte szünetmentessé tették a híradóügyeletek elektromos 
áramellátását, Kazincbarcikán és Sátoraljaújhelyen pedig 
átalakították a szertárkapukat.

Kiemelt események

Az igazgatóság sportolói a BM Országos Katasztrófa- 
védelmi Főigazgatóság valamennyi pontszerző versenyén 
maximális létszámmal vettek részt és második alkalommal 
nyerték el az országos bajnoki címet. A BM OKF Fekvenyomó 
Bajnokság, az Országos Tűzoltó Favágóverseny és az Országos 
Katasztrófavédelmi Horgászverseny megrendezésével 
az igazgatóság jelentős szerepet vállalt a főigazgatóság 
sportéletében.
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
3525 Miskolc, Dózsa György út 15.
E-mail-cím: borsod.titkarsag@katved.gov.hu

Műszaki mentések megoszlása

Viharkár okozta beavatkozás 402 db

Épületomlás: 49 db

Közúti baleset: 502 db

Szén-monoxid-mérgezés: 47 db

Veszélyes anyag: 23 db

Holttest kiemelése: 18 db

Méhek, darazsak eltávolítása: 55 db

Állatmentés: 63 db

Favágás: 607 db

Egyéb: 335 db



A megye alapadatai

Terület nagysága: 4.263  km2

Települések:  60
Városok száma:  9  
Lakosság száma:  406.205 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:  2 
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:  5 
Katasztrófavédelmi őrsök száma:  2 
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:  19 

Megyére jellemző veszélyeztetettség

•   ár- és belvíz
•   veszélyes áruk gyártásával, szállításával, 

tárolásával kapcsolatos veszélyek, 
•   rendkívüli időjárás okozta veszélyek, 

•   vegetációtüzek. 

Veszélyeztetettségi  
térkép

■ I. osztály 4 település
■ II. osztály 24 település
■ III. osztály 32 település

Csongrád  
megye 
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Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

A hivatásos, létesítményi és az önkéntes tűzoltóegységek az 
elmúlt évben harminc százalékkal többször avatkoztak be, 
mint 2016-ban. A tűzesetek és műszaki mentések száma 
elsősorban a változékony időjárás miatt emelkedett meg. A 
tavaszi és a nyári hónapokban többször vonultak át viharok a 
megye területén, tavaly az összes beavatkozás 57 százalékában 
viharkárokat számoltak fel az egységek. 

Jelenleg húsz önkéntes tűzoltó egyesületnek van 
együttműködési megállapodása az igazgatósággal.  
Az önkéntes tűzoltók által végrehajtott mentések száma 
folyamatosan emelkedik, 2017-ben már a beavatkozások több 
mint 9 százalékában segítették a hivatásos tűzoltók munkáját. 
A 2015 óta önállóan beavatkozó mórahalmi önkéntes 
egység mellett a földeáki önkéntes tűzoltók is megkezdték a 
fejlesztéseket. Képzésekkel, eszközbeszerzésekkel és pályázati 
úton nyert beruházásokkal, oktatásokkal készítik fel a 
tagokat arra, hogy a jövőben önkéntes beavatkozó egységként 
működjenek.

A 2017 februárjában történt csanádpalotai balesetben négy 
ember vesztette életét. Több kamion, mikrobusz és egy 

turistabusz ütközött az M43-as autópályán. Öt városból hét 
egységet riasztottak, a tűzoltók öt sérültet szabadítottak ki a 
roncsok közül, négy embernek már csak a holttestét tudták 
kiemelni az egységek. 

1368 db — — 1462 db
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Csongrád megye

279 db —

4 db

Vonulási adatok

Tűzesetek száma: 1368 db

Műszaki mentések száma: 1462 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 4 db

Téves jelzések száma: 279 db
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A júliusi forróságban Királyhegyesen csaptak fel a lángok, 
tizenegy hektáron égett az erdős, füves terület. Nyolc város 
hivatásos és önkéntes tűzoltói oltották a tüzet, méhkaptárak 
és kisebb építmények is károsodtak. A tűzoltók munkáját 
a helyiek is segítették, a falu szélét felszántva akadályozták 
meg, hogy a tűz komoly károkat okozzon a lakott területeken.  

2017-ben összesen négy olyan tűzeset volt a megyében, 
amely miatt az érintett lakosokat ideiglenesen máshol kellett 
elhelyezni. A megyei katasztrófavédelem minden esetben az 
önkormányzattal és a társszervekkel együttműködve hozta 
meg lakosságvédelmi intézkedéseit.

Hatósági tevékenység

A hatósági eljárások száma évről évre emelkedik. 2017-ben 
4180 ügyben járt el az igazgatóság. Másodfokú tűzvédelmi 
ügy nem volt, elsőfokú vízügyi döntést 10 esetben 
fellebbeztek meg, bírósági eljárás két esetben indult. A 
szakhatósági eljárások száma 2016-ban 2175, 2017-ben 
pedig összesen 1707 volt, egy másodfokú szakhatósági 
eljárás indult. 

Az igazgatóság illetékességi területén jelenleg 5 felső és 4 alsó 

küszöbértékű, illetve 20 küszöbértéket el nem érő veszélyes 
üzem található. Két veszélyes üzemet érintően volt üzemzavar, 
amelyek kivizsgálása a helyszínen megtörtént. 

A tűzvédelmi ellenőrzések a járóbetegellátásra szolgáló, 
állami fenntartású szakorvosi rendelőintézetekre, 
valamint az aratási tevékenységgel összefüggő tüzek 
megelőzésére irányultak. Kiemelten nagy hangsúlyt 
helyezett az igazgatóság a szabadtéri tűzesetek 
megelőzésére. Tűzvédelmi bírságot 81 esetben, 
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Tűzesetek megoszlása

Tűzeset szabad területen 581

Otthon jellegű létesítmény 304

Közlekedési eszköz 52

Közterület 40

Tárolási létesítmény 30

Egyéb 361
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összesen csaknem 3 millió forint összegben szabott 
ki az igazgatóság. A hatósági ellenőrzéseket követően 
az igazgatóság 263 felhívást adott ki a hiányosságok 
megszüntetése érdekében.

A kéményseprőipari közszolgáltatók és a kéményseprő-
ipari szerv a megye területén található 179 ezer 600 
kémény felülvizsgálatát a sormunkaütemtervének meg-
felelően elvégezte. 

Vízügyi területen jelentős a nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak 
nyilvánított eljárások száma. Összesen 102 kiemelt 
hatósági ügy keletkezett, ebből 84 határozattal zárult. 
Az igazgatóság 2017-ben vízügyi és vízvédelmi hatósági 
feladatkörében 183 hatósági ellenőrzést hajtott végre, 

ezekre 119 vízügyi felügyeleti és 64 vízvédelmi ellenőrzés 
keretében került sor. A munkatársak további 35 panasz 
és közérdekű bejelentés nyomán tartottak helyszíni 
szemlét. Mindemellett 35 tűzvizsgálat indult. 

Az átlagosnál nagyobb a nemzetközi közúti 
tranzitforgalom Csongrádban, ezért a megyei hatóság 
kiemelten kezeli a szállítmányok határátkelőhelyeken 
történő ellenőrzését. 2017-ben 22 alkalommal 
tartóztatott fel az igazgatóság külföldi szállítóegységet a 
bírság megfizetéséig.

Gazdasági élet

Az igazgatóság gépjárműállománya két új, Rába-
Heros Aquadux X-4000 gépjárműfecskendővel 
gyarapodott, a szerek Makó és Szentes hivatásos 
tűzoltó-parancsnokságán állnak készenlétben. A makói 
tűzoltók munkáját a tavalyi évtől egy Iveco gyártmányú 
magasból mentő szer is segíti. Ezzel párhuzamosan 
négy Steyr Bronco gépjárműfecskendő leselejtezésére 
került sor, amelyeket azóta önkéntes tűzoltó egyesületek 
használnak.  
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Csongrád megye

Műszaki mentések megoszlása

Elemi csapás - viharkár 420

Fakidőlés 398

Közúti baleset 215

Életmentés 107

Sérült mentése 39

Gázszivárgás 36

Vízkárok 23

Állatbaleset 18

Szén-monoxid-szivárgás 15

Holttest kiemelése 14

Egyéb 177

Egyéb vonulások, feladatok

KMSZ vonulás 171 db

Tűzeseti helyszíni szemle: 50 db

Tűzvizsgálat: 35 db

KML vonulás 4 db
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2017-ben az igazgatóság mintegy 10 millió forint 
értékben vásárolt katasztrófavédelmi és tűzoltótechnikai 
eszközöket, egyebek között speciális védőruházatokat, 
munkavédelmi kesztyűket, habképző anyagot, vízágyút 
és áramtalanító készletet. 

Az ingatlanok karbantartása, felújítása több mint 16 millió 
forintból valósult meg. Megújult például a makói laktanya 
tetőszerkezete, a hódmezővásárhelyi szertár elektromos 
kapui, 2018 első felében pedig a csongrádi szertár 
átalakítását tervezi az igazgatóság. 

Kiemelt események

Az igazgatóság sportolói a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság valamennyi pontszerző versenyén maximális 
létszámmal vettek részt és második alkalommal nyerték 
el az országos bajnoki címet. A BM OKF Fekvenyomó 
Bajnokság, az Országos Tűzoltó Favágóverseny és az Országos 
Katasztrófavédelmi Horgászverseny megrendezésével 
az igazgatóság jelentős szerepet vállalt a főigazgatóság 
sportéletében.
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Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
6721 Szeged, Berlini körút 16-18.
E-mail-cím: csongrad.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu



A megye alapadatai

Terület nagysága: 4358 km2

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

Megyére jellemző veszélyeztetettség

•   ár- és belvíz
•   szélsőséges időjárás: nagy mennyiségű  

csapadék, szélvihar, aszály
•   partfalomlás, földcsuszamlás

•   veszélyes anyagok 
•   kritikus infrastruktúra zavarai,  

   leállása
•   nukleáris veszélyeztetettség

Veszélyeztetettségi 
térkép

■ I. osztály 6 település
■ II. osztály 55 település

■ III. osztály 47 település

Fejér  
megye
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Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

2017-ben másfélszer több tűzesetnél avatkoztak be a 
tűzoltók, mint az előző évben, ami a tavaszi szárazság 
miatt keletkezett szabadtéri tüzekkel hozható 
összefüggésbe. A műszaki mentések csaknem harminc 
százalékos növekedése ugyancsak a szélsőséges időjárás 
rovására írható. Az erős szél és a nagy mennyiségű eső 
a megye huszonhárom településén okozott károkat 
önkormányzati épületekben, utakban és a csapadékvíz 
elvezetését szolgáló műtárgyakban. Az események 
leginkább a dombvidéki területeket érintették. 
Februárban a nagy intenzitással, rövid idő alatt 
lehullott csapadék miatt villámárvíz veszélyeztetett több 
lakóházat Gánton. A székesfehérvári hivatásos és a járási 
mentőcsoport keretein belül tevékenykedő csákvári 
önkéntes tűzoltók az önkormányzattal együttműködve 
munkagéppel és szivattyúkkal segítették az esővíz 
elvezetését. 

Márciusban az etyeki filmstúdió egyik 
csarnokában keletkezett tűz. A körülbelül kétezer-
ötszáz négyzetméteres hangárban a fából és 
fémszerkezetből készült díszlet égett. Az épületet 

a bent tartózkodó huszonhét dolgozó időben 
elhagyta, senki nem sérült meg. A lángokat a  
Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat 
irányításával az érdi, a törökbálinti, a fővárosi hivatásos 
és a bicskei önkormányzati tűzoltók több vízsugárral 
fojtották el, miközben a hangár tetejét két magasból 

1352 db — — 1404 db
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Fejér megye

627 db —

15 db

Vonulási adatok

Tűzesetek száma: 1404 db

Műszaki mentések száma: 1352 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 15 db

Téves jelzések száma: 627 db

107

mentő vízágyúja hűtötte. Az utómunkálatokban a 
budaörsi önkéntes tűzoltók is segédkeztek.

Lakosságvédelmi intézkedésre tavaly nyolcvannégy al
kalommal volt szükség, többségében a földmunkák során  
talált második világháborús robbanótestek hatástalaní
tásának idejére. 

Májusban egy építkezésen felszínre került bomba miatt 
Székesfehérváron harmincegy épületet, köztük egy 
vendéglátó- és szálláshelyet ürítettek ki ideiglenesen, 
amely összesen kétszázötvennégy embert érintett. 

Hatósági tevékenység

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a 
kataszt rófavédelmi kirendeltségek 2017-ben összesen 
3109 ellenőrzést folytattak le, amelyek meghatározó 
része a tűzvédelmet érintette. A vizsgálatok harminc 
százalékában került sor – hasonló arányban – 
polgári védelmi, valamint vízügyi és vízvédelmi 
ellenőrzésekre. Az engedélyezési tevékenység során 
4771 hatósági és 2377 szakhatósági eljárás indult, 
amelyek jelentős része első fokon, kilenc eset pedig 

másodfokon zajlott. A hatósági eljárások nagy része 
ugyancsak a tűzvédelmet érintette, negyvenegy 
százalékban pedig vízügyi hatósági eljárás indult.

Az iparbiztonsági szakterület veszélyes anyagokkal 
foglalkozó üzemekben, illetve küszöbérték alatti 
üzemekben összesen nyolcvanhárom alkalommal 
tartott szemlét, ellenőrzést. A megyében egy üzemzavar 
következett be. A veszélyesáru-szállítást közúton, 
vasúton és vízen egyaránt ellenőrizték. 

Az ADR (közúti veszélyesáru-szállítási szabályok) hatá
lya alá tartózó 317 jármű tizenegy százalékánál, a RID 
(vasúti veszélyesáru-szállítási szabályok) hatálya alá tar
tozó 445 vasúti kocsi két százalékánál tártak fel szabály
talanságot. A Duna megyei szakaszán vizsgált tíz, az ADN 
(vízi veszélyesáru-szállítási szabályok) alá sorolt géphajó
nál hibát, hiányosságot nem talált a katasztrófavédelem. 
Telephelyi ADR-ellenőrzést huszonhárom, RID ellenőr
zést hat alkalommal végeztek a szakemberek. A kritikus- 
infrastruktúra-védelmi szakterületen az igazgatóság 
javaslatot tett a villamosenergia-ellátásában nem kor
látozható alapvető felhasználók körére, továbbá módo
sította saját üzemeltetői biztonsági tervét. A létfontos
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Tűzesetek megoszlása

Szabad területen 570 db

Közlekedés 44 db

Ipar 123 db

Otthon 300 db

Kereskedelem 11 db

Egyéb 299 db
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ságú rendszerelemek védelme érdekében az igazgatóság 
együttműködési gyakorlatot tartott egy közüzemi víz- és  
csatornamű-szolgáltatóval, valamint a Fejér Megyei 
Szent György Egyetemi Oktató Kórházzal. A megyében 
sem a rendkívüli téli, illetve esős időjáráskor, sem a hosz
szan tartó hőség során nem volt jelentős, lakosságot is 
érintő szolgáltatás-kiesés.

Gazdasági élet

Az igazgatóság laktanya-felújítási programjának 
részeként 2017-ben Fejér megye mindhárom 
hivatásos tűzoltó-parancsnokságán korszerűsítették 
a szertárak csúszóaknáit. A székesfehérvári laktanya 
egyik épületszárnyában kicserélték az ivó- és 
tűzivízvezetékeket, a megyeszékhely önkormányzatának  
támogatásával pedig egy szabadtéri kondicionáló 
parkot alakítottak ki a laktanya udvarán. 2017-ben az 
igazgatóság egy újabb – sorban már a harmadik – Rába-
Heros Aquadux X-4000 gépjárműfecskendőt kapott 
teljes málhafelszereléssel, amely Dunaújvárosban teljesít 
szolgálatot, emellett új szakfelszerelésekkel és egyéni 
védőeszközökkel bővült a tűzoltóságok eszközparkja. 

Az informatika és a távközlés területén is jelentős 
fejlesztések történtek. A Vizek-projektnek 
köszönhetően negyvenhárom dupla monitoros 
számítógép segíti az igazgatóság és a kirendeltségek 
hatósági munkáját. A megyei tevékenységirányítási 
központban és a székesfehérvári hivatásos tűzoltó-
parancsnokság ügyeletén az EDR diszpécserállomások 
számítógépeit is lecserélte a szolgáltató, és egységesen 
a legújabb diszpécseralkalmazást telepítette. Fejérben 
százhetvenegy kézi rádiót cseréltek korszerűbbre. 

Egyéb vonulások, feladatok

Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat vonulása 182 db

Katasztrófavédelmi Mobil Labor vonulása 18 db

Tűzeseti helyszíni szemle 43 db

Tűzvizsgálat 28 db

Kereskedelem 11 db

Egyéb 299 db
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Fejér megye
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Kiemelt események

Fejérben a hivatásos, önkormányzati és önkéntes 
tűzoltók munkáját a területi rendeltetésű polgári 
védelmi szervezetként alakult megyei és mellette nyolc 
járási önkéntes mentőcsoport segíti, összesen 398 
fővel. Pályázati forrásból két járási mentőcsoport 2,3 
millió forint értékben eszközfejlesztésre, huszonöt 
önkéntes tűzoltó egyesület pedig szertárfelújításra, 
működési költségekre, tűzoltótechnikai felszerelésekre, 
védőeszközökre és oktatásra 15,8 millió forint 
támogatásban részesült 2017-ben.

A katasztrófavédelem és a MÁV októberben, 
Székesfehérváron megrendezett országos gyakorlatán 
három megyéből csaknem ötven hivatásos tűzoltó és 

több mint negyven önkéntes, közösségi szolgálatát 
teljesítő diák vett részt. 

Az igazgatóság minden évben megrendezi saját 
lépcsőfutó-bajnokságát, emellett rendszeresen részt vesz 
az országos sportversenyeken. A 2017-es Téli Sportnapok 
férfi snowboard-futamán a székesfehérvári hivatásos 
tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója, Berta Bence 
tűzoltó főtörzsőrmester első helyezést ért el.
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Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8000 Székesfehérvár, Szent Flórián körút 2. 
E-mail: fejer.mki@katved.gov.hu

Műszaki mentések megoszlása

Viharkár miatti beavatkozás 224 db

Épületomlás 7 db

Közúti baleset 522 db

Szén-monoxid-mérgezés 24 db

Veszélyes anyag környezetében 8 db

Holttest kiemelése 10 db

Méhek, darazsak eltávolítása 5 db

Állatmentés 17 db

Favágás 376 db

Gázszivárgás 57 db

Egyéb 380 db



A megye alapadatai

Terület nagysága: 525,5  km2

Települések:  20
Városok száma:  4 
Lakosság száma:  3,5 millió fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:  5
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:  14
Katasztrófavédelmi őrsök száma:  4
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:  21

Megyére jellemző veszélyeztetettség

•   Tűzvédelmi veszélyeztetettség
•   Veszélyes anyagokat előállító, tároló,  

felhasználó objektumok
•   Veszélyes anyagok szállítása

•   Rendkívüli időjárás
•   Ár- és belvíz

Veszélyeztetettségi 
térkép

■ I. osztály: III, IV, V, IX, X,  
XI, XII, XIII, XIV, XV, XIX,  
XX, XXI, XXII

■ II. osztály: I, II, VI, VII, VIII,  
XVI, XVII, XVIII, XXIII

Főváros



112112 113113112

Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

A fővárosban 2017-ben az adventi és a karácsonyi ünnepek 
alatt jóval több káreset történt, mint az elmúlt években. A 
műszaki mentéseket illetően is kiugróan magas számadatok 
jellemzik az évet, elsősorban a viharkárok és a sok közúti 
baleset miatt. Szintén emelkedés volt tapasztalható a szén-
monoxid-mérgezéssel összefüggő esetek számában. 2017-
ben az igazgatóság összesen 1422 polgári védelmi ellenőrzést 
tartott. A szakterület felülvizsgálta az egyes kerületeket 

veszélyeztető hatásokat is: a fővárosi kerületek közül 
tizennégy a legmagasabb, kilenc pedig a második kockázati 
kategóriában található.

Hatósági tevékenység

Az igazgatóság hatósági tevékenységét valamennyi 
szakterületen a hatósági és szakhatósági ügyek számának 
emelkedése és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
ügyek jelentős száma jellemzi. 2017-ben a fővárosi 
katasztrófavédelem szakemberei 19 ezer 66 hatósági 
ellenőrzést, valamint 1701 szemlét folytattak le. 9873 hatósági 
eljárás indult, amelyből 27 másodfokú volt, ezek mellett 3898 
esetben szakhatóságként járt el a szakterület.

Az igazgatóság 42 küszöbérték alatti üzem, 18 alsó és 12 
felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 
hatósági felügyeletét látja el. A 2017-es évben összesen hetven 
üzemazonosítás történt meg.

Az igazgatóság 2017-ben közúton 1260 gépjárművet 
ellenőrzött, amelyek közül 383 tartozott az ADR (közúti 

2808 db — — 3659 db
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Főváros

Vonulási adatok

Tűzesetek száma: 8884 db

Műszaki mentések száma: 5769 db
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veszélyesáru-szállítási szabályok) hatálya alá, az ellenőrök 
57 járműnél tártak fel hiányosságot; a 47 ADR-telephelyi 
ellenőrzés során pedig 24 szabálytalanságra derült fény. 
Vasúton 2317 vasúti kocsit vontak kontroll alá, amelyek közül 
1936 tartozott a RID (vasúti veszélyesáru-szállítási szabályok) 
hatálya alá és az ellenőrök 151 vasúti kocsinál találtak 
hiányosságot. A kilenc RID-telephelyi ellenőrzés során egy 
hibát észleltek a szakemberek. A vízi veszélyesáru-szállítást 
érintően 127 járművet ellenőriztek, ezek közül 60 tartozott 
az ADN (vízi veszélyesáru-szállítási szabályok) hatálya alá 
és 8 járműnél tártak fel a szakemberek hiányosságot, az 
elvégzett négy telephelyi ADN-ellenőrzésnél pedig mindent 
rendben találtak. Hatvankét légi járművet is ellenőriztek 
a szakemberek, valamennyi az ICAO (légi veszélyesáru-
szállítási szabályok) hatálya alá tartozott, 18 esetben 
bukkantak hiányosságra.

Az év folyamán a kritikusinfrastruktúra-védelmet érintően 
szakmai konzultációk folytak, valamint tíz gyakorlat zajlott.

Gazdasági élet

Az igazgatóság 2017-ben kiegyensúlyozott gazdálkodást 
folytatott, tartozásmentes költségvetési évet zárt. Folytatódott 
a gépjárműpark megújítása: hét új Rába-Heros Aquadux 

X-4000 gépjárműfecskendő állt szolgálatba, így már 
összesen tizenkét korszerű, hazai gyártású gépjárműfecskendő 
biztosítja a feladatok hatékony ellátását. A BM OKF központi 
pályázati forrásból megújította az integrált hatósági 
szakterület számítástechnikai eszközparkját és az igazgatóság 
új EDR-rádiókat is kapott. Az igazgatóság munkáját fővárosi 
és kerületi önkormányzati támogatások is segítették, összesen 
63,5 millió forint értékben  állagmegóvó karbantartásokat 
sikerült elvégeztetni, valamint eszközöket beszerezni. 
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Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 404

Közlekedés: 163

Ipar: 45 

Otthon: 1006

Kereskedelem: 113

Egyéb: 553
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Egyéb témák

Az igazgatóság illetékességi területén dolgozó önkéntes 
tűzoltó egyesületek 841 alkalommal vonultak különböző 
műszaki mentésekhez vagy tűzesetekhez. A legtöbbször, 117 
alkalommal a Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesület ment 
káreseményhez, míg a zuglói önkéntesek egyesülete 113 
riasztást kapott.

Kiemelt káresetek

Egy csaknem tízezer négyzetméteres raktárépület mintegy 
kétezer-négyszáz négyzetméterén csaptak fel a lángok 
a nyolcadik kerületi Golgota úton december hetedikén. 
A fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak a 
helyszínre, a tüzet több oldalról is támadták. Mintegy 
hetven tűzoltó tizennyolc tűzoltógépjárművel, vízágyúkkal 
oltotta el lángokat. A környéken terjedő nagy füst miatt a 

Egyéb vonulások, feladatok

KMSZ vonulás 554 db

KML vonulás 243 db

Vizsgáló vonulás 268 db 

Tűzvizsgálat 175 db 
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Főváros
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katasztrófavédelmi mobil labor méréseket végzett, amelyek 
nem mutattak ki lakosságra veszélyes koncentrációt. A 
tűzben nem sérült meg senki. A hivatásos tűzoltók munkáját 
a rózsadombi és a zuglói önkéntesek is támogatták. 
Ugyanezen a napon, az előző káresettel majdnem egy időben 
egy tizedik kerületi raktárépületben is tűz keletkezett a 
Pongrác úton. Az ezerötszáz négyzetméteren égő épület 
melletti asztalosműhelyre is átterjedtek lángok. Negyvenegy 
fővárosi hivatásos tűzoltó hat vízsugárral dolgozott a lángok 
megfékezésén. A hivatásos erők munkáját a Dr. Sztanek 
Endre Alapítvány önkéntesei is támogatták. 

Legmagasabb, ötös riasztási fokozatban több mint hatvan 
tűzoltó dolgozott március negyedikén a tizenhetedik 
kerületben, a Naplási és a Cinkotai út közötti szakaszon, 
ahol több mint húsz hektáron az aljnövényzet kapott lángra. 
A helyenként ötméteres lángokkal égő tűz a terület határán 
álló erdőbe is belekapott. A fővárosi hivatásos tűzoltók 

munkáját a csömöri, a rózsadombi és a zuglói önkéntes 
tűzoltó egyesület is erősítette. A tűz oltásához, illetve az 
oltóvíz helyszínre juttatásához tizenhat tűzoltógépjárműre 
volt szükség. Külön vízszállító jármű érkezett a Fővárosi 
Közterület-fenntartó Zrt-től, valamint a helyszínen volt a 
reptéri tűzoltók húszezer liter vizet szállító gépjárműve is. 
A tűz felderítéséhez és a tűzoltók munkájának irányításához 
drónnal készült légi felvételt használt a tűzoltás vezetője. 
Csaknem négyórányi megfeszített munkával sikerült 
megfékezni a lángokat.
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Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
1081 Budapest, Dologház utca 1.
E-mail-cím: fkititkarsag@katved.gov.hu

Műszaki mentések megoszlása

Viharkár 1251 db

Épületomlás 90 db

Közúti baleset 1491 db 

Szén-monoxid-mérgezés 345 db

Veszélyes anyag 112 db

Holttest kiemelése 20 db

Méhek, darazsak eltávolítása 15 db

Állatmentés 72 db

Favágás 1024 db

Egyéb 3087 db



A megye alapadatai

Terület nagysága: 4208,2 km2

Települések:  183 
Városok száma:  12 
Lakosság száma:  452 638 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:  4 
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:  4 
Katasztrófavédelmi őrsök száma:  3 
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:  92 
/együttműködéssel rendelkező:  63 
Létesítményi tűzoltóság/főfoglalkozású  17/2 

Győr-Moson- 
Sopron
megye

Megyére jellemző veszélyeztetettség

•   ár- és belvízi veszélyeztetettség 
  •   rendkívüli időjárás 
  •   közlekedés

 •   veszélyes vegyi anyagokat előállító, tároló, 
felhasználó objektumok, szállítások 

 •   tűzvédelmi veszélyeztetettség 

Veszélyeztetettségi  
térkép

■ I. osztály 1 település
■ II. osztály 84 település
■ III. osztály 98 település
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Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

A tűzesetek száma a megyében 23 százalékkal nőtt 
az előző évhez viszonyítva, az összes esemény 33 
százaléka szabad területen következett be. Szintén 
jelentős emelkedés volt a műszaki mentéseknél, ezek 
száma megduplázódott, elsősorban a szélsőséges, 

viharos időjárás okozta károk miatt. Az összes káreset 
24 százalékát tűzesetek tették ki, ez az arány nagyjából 
megegyezik az előző évivel. Az év során 36 alkalommal 
kellett lakosságvédelmi intézkedést tenni.

2017-ben a megye 29 tűzvizsgálati eljárást indított, 
legtöbbször bűncselekmény gyanúja, illetve haláleset 
miatt, de néhányszor a tűzeset minősített riasztási 
fokozata is indokolttá tette ezt.

Január 7-én délelőtt tűz ütött ki Táplánypusztán, egy 
szociális otthonban. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a 
helyszínre, a győri, a pannonhalmi, a lébényi, a csornai, 
a komáromi és a kisbéri egységek közösen kezdték 
oltani a tüzet. Az egyik épület raktárában csaptak fel a 
lángok, a tűz a folyosóra is átterjedt. A tűzoltók hatalmas 
füstben, teljes légzésvédelem mellett menekítették az 
épületben lévő fekvőbetegeket, a munkálatokat a megyei 
katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. 
Hetvenhárom embert egy másik épületben helyeztek 
biztonságba.
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Győr-Moson-Sopron megye

843 db — — 1901 db

766 db —

8 db

Vonulási adatok

Tűzesetek száma: 843 db

Műszaki mentések száma: 1901 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 8 db

Téves jelzések száma: 766 db
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Augusztus 6-án egy mintegy ezer bálából álló kazal 
gyulladt meg Dör külterületén. A tüzet a megye 
hivatásos, valamint a csornai és a bősárkányi 
önkéntes tűzoltók oltották a katasztrófavédelmi 
műveleti szolgálat irányítása mellett. A lángok a közeli 
kukoricást is veszélyeztették. Mivel a szalma időről időre 
visszagyulladt, a munkálatok több napon át tartottak. 

A polgári védelmi szakterület 2017-ben 1224 ellenőrzést 
hajtott végre, legnagyobb számban az árvízi és a téli 
időszakból adódó kockázati helyszíneken. A hivatásosok 
mellett a megye lakosságának védelmét a köteles polgári 
védelmi szervezet 6366 tagja biztosítja, képességeiket 
különböző gyakorlatokon fejlesztették. A gyakorlatok 
közül a legjelentősebb a márciusi, mosonmagyaróvári 
UFM Arénában tartott kiürítési gyakorlat volt, amelyen 
csaknem ezer diák és pedagógus vett részt. Az igazgatóság 
március 3-án mintegy 800 közösségi szolgálatos tanuló 
bevonásával baleseti szimulációs gyakorlatot tartott 
a Győr-sáráspusztai gyakorlóbázison, ahol a diákok 
felkészítése volt a cél. 2017-ben a Mosoni Mentőcsapat és 
a győri települési mentőszervezet két alkalommal is eltűnt 
személy keresésében vett részt.
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Műszaki mentések megoszlása

Viharkár: 602

Favágás: 482

Közúti baleset: 407

Szén-monoxid-mérgezés: 45

Életmentés: 42

Gázszivárgás: 41

Sérült mentése: 31

Épületomlás: 28

Vízkárok: 27

Méh, darázs eltávolítása: 15

Egyéb: 181

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 195 db

Közlekedés: 80 db

Ipar: 32 db

Otthon: 345 db

Kereskedelem: 21 db

Állam, önkormányzat: 41 db

Egyéb: 129 db
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A megye tűzbiztonságát növeli, hogy 2017. március 
elseje óta Győrszemere, Tét és Fertőszentmiklós után 
Nagycenk Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete is önálló 
beavatkozóként működik. A négy egyesület 117 alkalommal 
avatkozott be önállóan különböző tűz- és káreseteknél, 
legtöbbször a viharos szél okozta károkat számoltak fel. 

Az önkéntes mentőszervezetek támogatására kiírt 
2017. évi pályázatból a megyeiek 3,7 millió forint 
értékű támogatásban részesültek. A megyében 63 
önkéntes tűzoltó egyesületnek van együttműködési 
megállapodása hivatásos tűzoltósággal. A BM OKF által 
kiírt pályázatokon rendszeresen és sikerrel vesznek 
részt, ezért fejlődésük felgyorsult, tavaly 60 tűzoltó 
egyesület több mint 42 millió forint értékben jutott 
támogatáshoz.

Hatósági tevékenység

Az igazgatóság 2017-ben 2347 hatósági ellenőrzést 
hajtott végre, ebből 2028 tűzvédelmi hatósági 
ellenőrzés, 319 pedig vízügyi hatósági ellenőrzés volt. 
A szankciók közül 242 hatósági döntés emelkedett 
jogerőre, összesen több mint 16 millió forint értékben. 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügyben 225 
esetben járt el az igazgatóság, közigazgatási hatósági 
ügyben 81 alkalommal, szakhatóságként pedig 144 
alkalommal.

2017-ben a katasztrófavédelmi engedéllyel rendelkező 
üzemeknél 46 hatósági ellenőrzést és 41 hatósági 
szemlét hajtott végre az igazgatóság. Az engedély 
nélkül végzett tevékenységek felderítése érdekében 
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Győr-Moson-Sopron megye

Egyéb vonulások, feladatok

Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat vonulása 151

Katasztrófavédelmi Mobil Labor vonulása 9

Tűzeseti helyszíni szemle 30

Tűzvizsgálat 29
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a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a mobil labor 
összesen 35 vállalkozásnál volt üzemazonosítási 
helyszíni szemlén. A veszélyes áruk szállításához 
kapcsolódóan a telephelyeken összesen 106, közúton 
243, vasúton 72, míg vízi úton 19 alkalommal hajtott 
végre ellenőrzést a szakterület. 

Gazdasági tevékenység

2017-ben két Rába-Heros Aquadux X-4000 
gépjárműfecskendővel, valamint egy kisbusszal bővült a 
járműállomány. Az új fecskendők a győri és a kapuvári 
hivatásos tűzoltók munkáját segítik. Az informatikai 
háttér fejlesztése új munkaállomások telepítése, valamint 
új kézi rádiók beüzemelése révén valósult meg. Tavaly 
megújult a soproni katasztrófavédelmi kirendeltség 
tetőszerkezete is. 

Kiemelkedő események

2017 októberében a Mosoni-Dunánál tartott gyakorlattal 
árvízi, vízimentési és mentőbúvár tevékenységre újból 
megszerezte a Moson mentőcsapat a minősítést. A 
megyében jelenleg 47 mentőcsoport működik, a tagok 
száma megközelíti a négyszázat. 

A Csopakon megtartott XI. Országos Tűzoltószakmai 
Vetélkedőn a mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltó- 
parancsnokság csapata harmadikként állhatott a dobo
góra, az irányító kategóriában vezetőjük, Kobl Károly 
tű. főhadnagy pedig első lett. A BM OKF által szervezett 
sportversenyeken kiemelkedően szerepelt Siska Odett 
tű. főhadnagy, a győri katasztrófavédelmi kirendeltség  
katasztrófavédelmi megbízottja, aki négy versenyen – a 
terepfutó, a Turul-lépcsőfutó, az atlétikai és a Pump&Run 
viadalon – is aranyérmet szerzett. A felmenő rendszerű 
ifjúsági katasztrófavédelmi verseny országos döntőjé
ben az ásványrárói Somogyi József Általános Iskola első  
helyezést ért el.

A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál július 
23. és július 29. között zajlott le Győrben, ahová ötven 
országból mintegy négyezer sportoló érkezett. Az 
igazgatóság kiemelt figyelmet és erőforrásokat fordított 
az eseményhez kapcsolódó felkészülésre és hatósági 
eljárásokra, a rendezvény teljes körű biztosítására.
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Győr-Moson-Sopron Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.
E-mail-cím: gyor.titkarsag@katved.gov.hu



A megye alapadatai

Terület nagysága: 6210,56  km2

Települések:  82
Városok száma:  20
Lakosság száma:  537.268 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:  3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:  4
Katasztrófavédelmi őrsök száma:  3
Önkormányzati tűzoltóságok száma:  4
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:  19

Megyére jellemző veszélyeztetettség

•   ár- és belvízi veszélyeztetettség;
•   rendkívüli időjárás okozta veszélyek;
•   veszélyes üzemek okozta  

veszélyek;
•   közlekedési veszélyeztetettség;

•   létfontosságú rendszerelemek 
működési zavaraiból adódó 

veszélyeztetettség.

Veszélyeztetettségi  
térkép

■ I. osztály 8 település
■ II. osztály 50 település

■ III. osztály 24 település

Hajdú-Bihar 
megye 
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Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

A megyében 2017-ben az otthonokban keletkezett 
tűzesetek és a szabadtéri tüzek, továbbá a viharkárokkal 
és közúti balesetekkel kapcsolatos műszaki mentések 
voltak a meghatározóak. A tavalyi évhez viszonyítva a 
beavatkozást igénylő tűzesetek száma egyharmadával 
emelkedett meg. A műszaki mentések mennyiségét 
jelentős mértékben meghatározták a vihar- és vízkárok, 
az összes műszaki mentés felét ilyen esetek tették ki. A 
beavatkozást igénylő közúti balesetek száma 2016-hoz 
képest 17 százalékkal nőtt. Az esetek túlnyomó többsége 
egyes riasztási fokozatú volt, egyszer kellett négyes 
kiemelt fokozatot elrendelni. 

Ismeretlen eredetű, szúrós szagú gáz szivárgott 2017. 
február elsején este Nyíradonyban, az Ady Endre és a 
környező utcákban. A tűzoltók átvizsgálták az épületeket 
és a csatornarendszert, a regionális vízmű átemelő 
szivattyúval segédkezett a szennyezett víz kiemelésében 
és elszállításában. A veszélyhelyzet elhárításában részt 
vettek a debreceni, a nyíradonyi és a nyírbátori hivatásos 
tűzoltók, a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi 
műveleti szolgálat szakemberei, valamint a Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi mobil labor 
munkatársai is. A mentők tizenkét embert szállítottak 
kivizsgálásra kórházba, mint később kiderült: könnyű 
légúti sérülést szenvedtek.
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Hajdú-Bihar megye

Vonulási adatok

Tűzesetek száma: 961 db

Műszaki mentések száma: 1651 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 40 db

Téves jelzések száma: 824 db

961 db —

— 1651 db

824 db —

40 db
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Teljes terjedelmében égett egy nagyjából száz 
négyzetméteres húsüzem és a hozzáépített hűtőkamrák 
február 7-én délután Debrecen külterületén, a Bellegelő 
kertben. Az esethez a debreceni, a hajdúnánási, a 
berettyóújfalui és a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók 
vonultak, a rajok munkáját a Hajdú-Bihar megyei 
katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. Az 
egységek kiérkezése előtt egy propánbutángáz-palack 
felrobbant, egy másikat a tűzoltók vittek ki az épületből. Az 
utóbbit az időközben a helyszínre érkezett, gázellátásban 
jártas szakember hatástalanította. A tűzeset során egy 
ember megsérült, őt a mentőszolgálat kórházba szállította. 
A tűzvizsgálati eljárás során megállapították, hogy a tüzet 
egy technológiai berendezés meghibásodása okozta.

Harminc hektáron égett a tarló Váncsod közelében 2017. 
július 8-án. A lángok egy elhagyatott tanya épületébe is 
belekaptak, így annak a tetőszerkezete is félig leégett. 
Két tucat tűzoltó több órán át dolgozott a tűz eloltásán. 
A helyszínen voltak a berettyóújfalui, a debreceni 
és a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók, a megyei 
katasztrófavédelmi műveleti szolgálat szakembereivel 
együtt. Az oltást nehezítette az erős szél, az oltóvízhiány 
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Műszaki mentések megoszlása

Viharkár okozta beavatkozás: 376 db

Épületomlás: 35 db

Közúti baleset: 365 db

Szén-monoxid-mérgezés: 11 db

Veszélyes anyag: 11 db

Holttest kiemelése: 7 db

Méhek, darazsak kiemelése: 14 db

Állatmentés: 22 db

Favágás: 460 db

Légi jármű 1 db

Egyéb: 85 db

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen 420 db

Közlekedés 20 db

Ipar 24 db

Otthon 387 db

Kereskedelem 17 db

Egyéb 38 db
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és a rossz terepviszonyok. A terület sajátossága miatt 
külön vízszállítót is küldtek a helyszínre Debrecenből és 
Szeghalomból.

2017-ben újraminősítésen vett részt a Hortobágy 
Mentőcsoport, a Kálló Járási Mentőcsoport pedig 
megszerezte bevetési jogosultságát. Az újraminősítésnek 
köszönhetően a Hortobágy Mentőcsoport továbbra is 

bevethető a közepes városi kutatás, a búvártevékenység, 
a kutyás keresés, valamint az alapvető vízkárelhárítás 
területén, míg a járási mentőcsoport a kutyás keresés 
és a kötéltechnikai feladatok területén szerzett nemzeti 
minősítést. A köteles és az önkéntes polgári védelmi 
szervezetek tagjai közül a megyében 2173-an vettek részt 
képzésen. A közösségi szolgálatát csaknem 1200 diák 
töltötte a katasztrófavédelemnél. A területi tűzmegelőzési 
bizottság számos Hajdú-Bihar megyei rendezvényen részt 
vett. Kiemelkedő volt a Nagyerdei Campus Fesztivál, 
valamint az egyetemi You Day, amelyen mintegy húszezer 
diák és néző kapott betekintést a tűzvédelmi ismeretekbe.

Hatósági tevékenység

A helyi szervek hatósági munkáját nagy részben a 
tűzvédelmi, valamint a veszélyesáru-szállítmányozással 
kapcsolatos feladatok jellemezték. Közúton 374, a közúti 
veszélyesáru-szállítás szabályainak (ADR) hatálya 
alá tartozó és 388, a vasúti veszélyesáru-szállítás 
szabályainak (RID) hatálya alá tartozó járművet vizsgáltak 
a szakemberek. Vízügyi, vízvédelmi engedélyeket 
főként öntözőtelepek, halastavak, állattartó telepek, 
ipari üzemek, valamint ár- és belvízvédelmi művek 
üzemeltetői kértek. Az előző évhez hasonlóan a hatósági 

Vonulások, feladatok

KMSZ vonulások 233 db

KMSZ tűzeseti helyszíni szemle 58 db

KMSZ tűzvizsgálati eljárás 48 db

KML vonulás 18 db
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Hajdú-Bihar megye
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eljárások csaknem 40 százalékát a mezőgazdasági 
beruházásokkal kapcsolatok pályázati eljárások tették 
ki. Az iparbiztonsági szakterületen Hajdú-Bihar megye 
40, veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem felett gyakorol 
hatósági felügyeletet.

Gazdasági élet

A hatósági osztályok a központi pályázati forrásból 
2017-ben számítógépeket, laptopokat, nyomtatókat és 
fényképezőgépeket kaptak, jelentősen javult ezzel a 
munka informatikai háttere. Az év során két Rába-Heros 
Aquadux X-4000 gépjárműfecskendő érkezett Hajdú-
Bihar megyébe. Korszerűsítésen esett át a debreceni és 
hajdúnánási ingatlan fűtési és villamos rendszere, így 
energetikai költségeik jelentősen csökkentek. 

Kiemelt események

2017-ben volt 140 éves a debreceni tűzoltóság, amely 
megkapta Dr. Vitéz Roncsik Jenő nevét. Augusztusban 
Debrecenben zajlott az az ünnepség, amelyen egy 
gépjárműfecskendőt adtak át a határon túli Homoródalmás 
községnek. 

Sportsikereket ért el Baráth Attila tűzoltó százados, 
aki első helyezett lett a III. „PUMP & Run” Országos 
Bajnokságon. Nemzetközi eredményeket ért el Sas Ferenc 
tűzoltó főtörzsőrmester, a püspökladányi hivatásos tűzoltó, 
aki másodjára is bajnoki címet szerzett a Field Target 
Európa-bajnokságon, a világbajnokságon pedig kilencedik 
helyen végzett. A VI. Kismotorfecskendő-szerelési 
Bajnokságon a püspökladányi hivatásos tűzoltók csapata 
állhatott dobogóra, a második helyen végeztek. A BM OKF 
Országos Pontszerző Bajnokságon összesítésben Hajdú-
Bihar megye ötödik lett.
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Hajdú-Bihar Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
H-4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56. 
E-mail-cím: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu



A megye alapadatai

Terület nagysága: 3637  km2

Települések:  121
Városok száma:  10
Lakosság száma:  301.296 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:  2
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:  3
Katasztrófavédelmi őrsök száma:  3
Önkormányzati tűzoltóságok száma:  2
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:  24

Megyére jellemző veszélyeztetettség

•   ár- és belvíz;
•   rendkívüli időjárási körülmények, 
•   földrengés, földcsuszamlás;

•   veszélyes anyagok előállítása, 
felhasználása, tárolása;

•   veszélyes anyagok szállítása 

Veszélyeztetettségi  
térkép

■ I. osztály 10 település
■ II. osztály 29 település
■ III. osztály 82 település

Heves megye 
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Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

Heves megyében 2017-ben több káreset adott munkát 
a tűzoltóknak, mint az azt megelőző évben: több mint 
háromszázzal nőtt a tűzesetek és több mint kétszázzal a 
műszaki mentések száma. A katasztrófavédelmi műveleti 
szolgálatot ugyanakkor kevesebb alkalommal vette 
igénybe az igazgatóság, mint 2016-ban. Hetvenöt jelzés 
érkezett kéménytüzekkel kapcsolatban, ez szintén több, 
mint amennyi az előző esztendőben volt. 

A megyében 38 önkéntes települési mentőcsoport működik, 
ezek közül 7 vett részt nemzeti minősítő gyakorlaton, így 
minden mentőcsoport teljesítette a működéshez szükséges 
feltételeket. A megyei rendeltetésű MÁTRA Mentőcsoport 
tagjai 2017-ben ismét sikeresen teljesítették a nemzeti 
minősítő rendszer követelményeit, így újabb öt éven át 
állnak készen az alapvető árvízvédelmi és kötéltechnikai 
mentésre, könnyű városi kutatásra és mentésre, valamint 
árvízi és vízi mentésre.

A szakterület minden évben kiemelt figyelmet fordít a 
helyszíni ellenőrzésekre, ezek mellett fontos feladatként 
jelentkezik a természeti veszélyforrások kontrollja is. Ezen 
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Heves megye

Vonulási adatok

Tűzesetek száma: 1571 db

Műszaki mentések száma: 1140 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 32 db

Téves jelzések száma: 468 db

1140 db —

— 1571 db

468 db —

32 db
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ellenőrzések során zömében a víztározókat, a települési 
vízelvezető-rendszereket, a védműveket, illetve a fák és 
fasorok állapotát vizsgálták. A közösségi szolgálat tavaly is 
rendkívül népszerű volt, 25 iskola 827 tanulója ismerkedett 
a szervezet feladatrendszerével.

Hatósági tevékenység

Heves megyében 2017-ben 3 felső, 4 alsó küszöbértékű 
és 5 küszöbérték alatti, veszélyes anyagokkal foglalkozó 
veszélyes üzemben volt időszakos hatósági ellenőrzés: 
kisebb hiányosságokat tapasztaltak a szakemberek. Az 
illegális tevékenység felderítése érdekében 40 alkalommal 
tartottak üzemazonosítási szemlét, szabálytalanságot nem 
találtak az ellenőrök. Supervisori ellenőrzés ötször volt a 
veszélyes üzemek területén. Súlyos baleset vagy üzemzavar 
sehol nem volt. A veszélyes áruk közúti szállítását 108, az 
ADR-es telephelyeket 38 esetben ellenőrizték. A vizsgált 
961 jármű közül 248 tartozott az ADR hatálya alá. Közúton 
négy veszélyesáru-szállítást érintő baleset történt, egy 
ügyben eljárás indult. Vasúti veszélyesáru-szállítási 
ellenőrzést 28 alkalommal hajtottak végre, RID-telephelyi 
ellenőrzés öt alkalommal volt. A vasúti ellenőrzések során 
összesen 706 vasúti kocsit vettek kontroll alá, 463-ra 
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Tűzesetek megoszlása

Szabad területen 654 db

Közlekedés 72 db

Ipar 19 db

Otthon 264 db

Kereskedelem 6 db

Egyéb 556 db
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vonatkoztak a RID szabályai. A veszélyesáru-szállítás 
terén négy baleset történt, egy ügyben indult eljárás.

Tavaly a megyében 2176 első- és 2 másodfokú hatósági 
eljárás, valamint 490 elsőfokú szakhatósági eljárás 
indult. A szakemberek összesen 3724 hatósági ellenőrzést 
tartottak, ebből 2610 volt tűzvédelmi, 224 iparbiztonsági, 
851 polgári védelmi és 39 piacfelügyeleti. Kérelemre és 
hivatalból 2178 elsőfokú hatósági eljárás indult. 

Gazdasági élet

A hevesi katasztrófavédelmi őrsön február 20-án, a 
pétervásárai őrsön pedig november 7-én egy-egy új 
Rába-Heros Aquadux X-4000 gépjárműfecskendő 
kezdte meg a szolgálatot. A jármű megfelel minden 
korszerű előírásnak, négyezer literes víztartállyal 
rendelkezik, felépítménye korrózióálló anyagból készült. 
Az új gépjárművek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a környéken élő emberek nagyobb biztonságban éljenek. 
A tűzoltók kommunikációját támogató rádiók cseréje 
központi beszerzésből valósult meg, a megyébe 149 új, 
modern kézi rádió került.

Az önkéntes tűzoltóságok és mentőszervezetek számára 
kiírt pályázaton a Heves megyei csapatok is részt 
vettek. Huszonegy önkéntes tűzoltó egyesület több 
mint tizenhat millió forintnyi hozzájárulásra tett szert: 

Egyéb vonulások, feladatok

KML riasztása: 9 db

KMSZ vonulások: 65 db

Tűzeseti helyszíni szemle: 22 db

Tűzvizsgálat: 18 db
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Heves megye

Műszaki mentések megoszlása

Viharkár okozta beavatkozás: 137 db

Épületomlás: 16 db

Közúti baleset: 280 db

Szén-monoxid-mérgezés: 34 db

Veszélyes anyag: 1 db

Holttest kiemelése: 5 db

Méhek, darazsak eltávolítása: 14 db

Állatmentés: 32 db

Favágás: 297 db

Egyéb: 324 db
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nagyjából tízmillió forintnyi felszerelést vehettek át az 
önkéntesek, és nagyjából három-hárommillió forintot 
kaptak szertárépítésre és felújítására, illetve a működési 
költségek támogatására.

Tekintettel arra, hogy a Heves megyében épülő kiemelt 
létesítmények engedélyeztetése komoly hatósági és 
szakhatósági feladatokat jelent a megye számára, egy 

projekt keretein belül 16 új, kétmonitoros munkaállomást, 
laptopokat, mobil nyomtatókat és fényképezőgépeket 
kapott az igazgatóság.

Kiemelt események

Januárban és szeptemberben is sportversenynek adott 
otthont a megye. Az igazgatóság az év elején az Országos 
Katasztrófavédelmi Sportegyesülettel közösen síversenyt 
rendezett. A megmérettetésre több mint százharmincan 
jelentkeztek, a versenyen a katasztrófavédelmi szervezetek, 
a hivatásos és önkormányzati tűzoltóságok, valamint a 
meghívott szervezetek munkatársai vettek részt. 

Ősz elején zajlott le a IV. Tűzoltó Tájfutó Verseny, amelyet 
az Egri Spartacus Tájékozódási Futó Sportegyesülettel 
közösen rendezett meg az igazgatóság. Összesen 
száznegyvenheten álltak rajthoz, huszonheten a 
katasztrófavédelem állományából. A versenynek az Egri 
Tűzoltó Múzeum adott otthont: ez volt a versenyközpont, 
illetve a második futam befutója, és ott zajlott az 
eredményhirdetés is. A belvárosi helyszín ideálisnak 
bizonyult, hiszen a verseny szüneteiben a sportolók jobban 
megismerhették a várost, megnézhették a múzeumi 
tárlatokat.
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Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
3300 Eger, Klapka György utca 11.
E-mail-cím: heves.titkarsag@katved.gov.hu



A megye alapadatai

Terület nagysága: 5581,71 km2

Települések:  78
Városok száma:  22
Lakosság száma:  386.752 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:  4
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:  6
Katasztrófavédelmi őrsök száma:  0
Önkormányzati tűzoltóságok száma:  7
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:  24

Megyére jellemző veszélyeztetettség

•    ár- és belvízi veszélyeztetettség 
 •    szélsőséges időjárási helyzetek
•    a nagy forgalmú 4-es főút

•    szabadtéri tüzek 

Veszélyeztetettségi  
térkép

■ I. osztály 13 település
■ II. osztály 55 település
■ III. osztály 10 település

Jász- 
Nagykun- 
Szolnok  
megye  
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Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

Az igazgatóság 2017-es esztendejét a folyamatos 
gyarapodás, ezzel együtt a természet erőivel folytatott 
állandó küzdelem határozta meg. Az előző évek átlagához 
képest a tűzesetek száma csaknem 40 százalékkal nőtt, 
az emelkedés elsősorban a különösen meleg és száraz 
nyári időszakra vezethető vissza. Az időjárási viszonyok, 
főképpen a heves viharok miatt az év egyes időszakaiban 
ha kis mértékben is, de a műszaki mentések száma is 
emelkedett. Elsősorban a szél és az esőzések okozta 
károk felszámolásába kellett nagyobb erőket bevonni, 
ezen a területen remekül működött együtt a hivatásos és 
önkéntes állomány. 

A legnagyobb tűzeset a Hortobágyi Nemzeti Parkot 
érintette, 2017 augusztusában mintegy ezer hektáron 
pusztítottak a lángok. A Nagyiván közelében fellobbant 
tűzhöz több megyéből is riasztottak tűzoltókat, Jász-
Nagykun-Szolnok megyéből a tiszafüredi, a karcagi, és 
a szolnoki egységek avatkoztak be, csaknem huszonnégy 
órán át tartó munkával és két honvédségi helikopter 
segítségével oltották el a lángokat. 

A megye tűzvédelmi szervezeti rendszerében 2017-
ben az önkéntes tűzoltó egyesületeket illetően 
történt jelentősebb változás. Újabb együttműködési 
megállapodások születtek, néhány egyesület másik 
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Jász-Nagykun-Szolnok megye

Vonulási adatok

Tűzesetek száma: 1743 db

Műszaki mentések száma: 1262 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 39 db

Téves jelzések száma: 621 db

1262 db —

— 1743 db

621 db —

39 db
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kategóriába lépett, mások pedig az önálló beavatkozási 
tevékenységi körüket tudták bővíteni. Jász-Nagykun-
Szolnok megyében Túrkeve és Jászalsószentgyörgy 
után harmadikként az Életjel Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület kezdhette meg az önálló önkéntes tűzoltói 
szakmai munkát. Folyamatosan fejlődött a Kőtelki 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amelynek fő célja az önálló 
beavatkozásra való jogosultság megszerzése.

Szintén az önkéntesek életében volt fontos mérföldkő, 
hogy a Tisza Mentőcsoport ősszel két helyszínen, több 
más önkéntes és köteles polgári védelmi szervezettel 
együttműködve sikeres újraminősítő gyakorlatot hajtott 
végre városi kutató-mentő szakterületen. A megyében 
nyolcszáznyolcvannégy önkéntes mozgósítható azonnal 
katasztrófák felszámolására. A hetvennyolc település 
közül jelenleg negyvenhétben működik minősített 
települési mentőcsoport.

Hatósági tevékenység

A Jász-Nagykun-Szolnok megyében lévő, veszélyes 
anyaggal foglalkozó üzemek esetében 2017-ben nem 
következett be jelentős változás. A veszélyes áruk 
szállítására vonatkozó, újonnan kiadott eljárásrend 
segített kialakítani egy következetes ellenőrzési kultúrát. 
Az előző évinél több ellenőrzés zajlott a megyében, 
köszönhetően annak, hogy a katasztrófavédelmi mobil 
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Műszaki mentések megoszlása

Viharkár miatti beavatkozás: 124 db

Épületomlás: 19 db

Közúti baleset: 393 db

Szén-monoxid-mérgezés: 27 db

Veszélyes anyag: 2 db

Holttest-kiemelés: 12 db

Méh, darazsak eltávolítása: 5 db

Állatmentés: 44 db

Favágás: 309 db

Egyéb: 327 db

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen 701 db

Közlekedés 43 db

Ipar 17 db

Otthon 290 db

Kereskedelem 11 db

Egyéb 691 db
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labor állománya ismét hatósági jogkört kapott. 2017-
től a veszélyesáru-szállítási ellenőrzések során integrált 
hatósági jogkörben eljárva – a nem jelölt gépjárművek 
esetében – tűzvédelmi célellenőrzéseket is végzett az 
igazgatóság. Ezek során nem várt dolgokkal szembesültek 
a vizsgálatot végző kollégák. Az ellenőrzéseken 
kimagaslóan sok tűzvédelmi szabálytalanságot tártak 
fel az ellenőrök, leggyakrabban a tűzoltókészülék 
készenlétben tartása maradt el. Az érintett időszakban az 
ellenőrzött vállalkozások esetében 51 alkalommal kellett 
hatósági eljárást lefolytatni a tűzvédelmi szabályok 
megsértése miatt.

Több kiemelt beruházás adott feladatot a vízügyi 
szakterületnek, a hatósági és szakhatósági munkát minden 
esetben határidőben és pontosan elvégezte az igazgatóság. 
Mindeközben a korábbi évekhez képest tovább növekedett 
a hatósági ellenőrzések száma. Az emelkedés a hatás- 
és feladatkörök bővülése, illetve a változó társadalmi, 
gazdasági környezet miatt következett be. 2017-ben 
jelentősen nőtt a kéményseprőipari közszolgáltatással 
kapcsolatos ellenőrzések száma. A kéménytűzzel és a 
szén-monoxid-mérgezéssel kapcsolatos káresemények 
számának csökkentése érdekében az igazgatóság fokozott 
figyelemmel követte a közszolgáltatók működését.

A tűzvédelmi szakterület hatósági és szakhatósági 
eljárásai között több nemzetgazdaságilag kiemelt 
jelentőségű beruházás szerepelt, köztük több cég, az M4 
gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek közötti szakasza, 
valamint a Szolnok, Véső úti Sporttelep és Strandfürdő 
fejlesztése, illetve a megyeszékhelyen a Dr. Sebestény 
Gyula út – Mester út csomópont áttervezése.
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Jász-Nagykun-Szolnok megye

Egyéb vonulások, feladatok
Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat 
vonulása 83 db

Katasztrófavédelmi Mobil Labor vonulása 13 db

Tűzeseti helyszíni szemle 36 db

Tűzvizsgálat 23 db

139

Gazdasági élet

2017-ben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság járműparkja három új 
Rába-Heros Aquadux X-4000 gépjárműfecskendővel 
bővült. Kettő közülük a szolnoki, egy pedig a karcagi 
hivatásos tűzoltó-parancsnokság szolgálatába állt. 
A gépjárműfecskendők a mai kor követelményeinek 
megfelelő teljes málhafelszereléssel érkeztek, ennek 
köszönhetően korszerű tűzoltótechnikai eszközökkel is 
gyarapodott az igazgatóság. 

A BM energetikai pályázatának keretén belül a karcagi 
hivatásos tűzoltó-parancsnokságon megtörtént a 
fűtéskorszerűsítés és a kazáncsere. Részben megújult 
a karcagi tűzoltólaktanya külseje is, a tiszafüredi 
parancsnokság épületének külső térbetonburkolata, 
valamint a szolnoki tűzoltóság sportcsarnoka. Itt az 
öltözők felújítása és fűtésének korszerűsítése történt 
meg. Mindezen kívül a Norvég Alap és a Vizek-projekt 
jóvoltából nagyszabású informatikai fejlesztések 
indultak a megyében. 

Kiemelkedő események

2017 augusztusában a szolnoki hivatásos tűzoltók 
Csopakon, a XI. Országos Tűzoltószakmai Vetélkedőn 
bizonyították, hogy ők az ország legjobb tűzoltói. Összesen 
öt kupát szereztek, egyebek között csapatban és egyéniben 
is a legjobbak lettek, közülük került ki a legjobb sofőr is, ezen 
kívül a tűzoltási feladatot is a szolnoki tűzoltók oldották 
meg a legjobban. Munkájukat több hónapos felkészülés, 
elméleti és gyakorlati alapozás előzte meg. Kiváló 
eredményeiket saját bevallásuk szerint nemcsak a komoly 
felkészülésnek, hanem a rendkívüli csapatszellemnek és a 
bizonyítási vágyuknak is köszönhették.
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
5000 Szolnok, József Attila út 14. 
E-mail-cím: Jasz.titkarsag@katved.gov.hu



A megye alapadatai

Terület nagysága: 2265 km2

Települések:  76
Városok száma:  12
Lakosság száma:  299.110 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:  2
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:  3
Katasztrófavédelmi őrsök száma:  3
Önkormányzati tűzoltóságok száma:  3
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:  36

Megyére jellemző veszélyeztetettség

•    árvíz, villámárvíz;
•    földtani (földrengés, partfalomlás, 

alábányászottság, alápincézettség) veszélyek;
•    veszélyes vegyi anyagokat előállító,  

tároló, felhasználó objektumok;
•    veszélyesanyag-szállítmányok;

•    tűzvédelmi veszélyeztetettség.
 

Veszélyeztetettségi  
térkép

■ I. osztály 8 település
■ II. osztály 29 település

■ III. osztály 39 település

Komárom- 
Esztergom 

megye
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Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

2017-ben Komárom-Esztergom megye hivatásos  
katasztrófavédelmi tűzoltóegységeit 2763 alkalommal 
riasztották valamilyen káresethez, 18 százalékkal többször, 
mint az azt megelőző évben. Az összes eseményből 1500 
tűzeset, 1263 pedig műszaki mentés volt. Az önkéntes 
tűzoltó egyesületek 479 alkalommal avatkoztak be, ami 41 
százalékos növekedést jelent 2016-hoz képest. A műszaki 
mentések száma a megyén áthaladó nagy forgalmú utak 
– M1-es autópálya, a 10-es, 13-as, és a 81-es főút – miatt 
kifejezetten magas. 

Az igazgatóság működési területén 2017-ben 185 
alkalommal riasztották a katasztrófavédelmi műveleti 
szolgálatot. A katasztrófavédelmi mobil labor 13 
alkalommal vonult valamilyen káresethez, ezeken kívül a 
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek ellenőrzéseiben is 
részt vett. 

2017-ben nem kellett rendkívüli eseményt kezelni a 
megyében. Jelentős erőket megmozgató esetek voltak: 
július 16-án a Komárom-Kisbér vasútvonalnál húzódó 

töltés mentén több helyen is tűz keletkezett, egyidőben több 
egység beavatkozását téve szükségessé.  Jelentős erőket 
mozgatott meg egy gázrobbanás is, az érintett ingatlan 
lakhatatlanná vált, lakója elhelyezéséről gondoskodni 
kellett.
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Komárom-Esztergom megye

Vonulási adatok

Tűzesetek száma: 1500 db

Műszaki mentések száma: 1263 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 0 db

Téves jelzések száma: 562 db

1263 db —

— 1500 db

562 db —
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A megye polgári védelmi szakemberei az év során összesen 
1377 kockázati helyszínt mértek fel annak érdekében, hogy 
az egyes településeket a megfelelő katasztrófavédelmi 
osztályba sorolják. A Turul Mentőcsoport 2017-ben 
három gyakorlatot szervezett, a csapat búvár komponense 
októberben nemzeti minősítést szerzett. A mentőszervezetek 
az éves ismétlő gyakorlatukat májusban az Erőd 2017 
gyakorlat keretében teljesítették, azon a Turul mellett 
Komárom települési és járási mentőcsoportjai vettek részt. 
Műszaki mentést, tűzoltást, légi felderítést, keresőkutyás 
személykeresést, alpintechnikai módszerekkel végzett 
mentést, kárterület megtisztítását, elsősegélynyújtást, 
valamint pszichológiai ellátást végeztek.

Hatósági tevékenység

Az igazgatóság 2017-ben a jogszabályi változások okán 7 
alsó és 11 felső küszöbértékű veszélyes üzemet, valamint 10 

küszöbérték alatti üzemet tartott hatósági felügyelet alatt. 
Az év során egy felső küszöbértékű üzemben volt veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos üzemzavar. Az év során 356 
veszélyes árut szállító közúti, 10 vízi és 461 vasúti járművet 
ellenőriztek a szakemberek. Mindemellett 76 ADR-
telephelyi, 7 ADN-telephelyi ellenőrzés és 11 RID-telephelyi 
ellenőrzés is volt. 2017-ben két, az Égáz-Dégáz Földgázelosztó 
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Műszaki mentések megoszlása

Viharkár okozta beavatkozás: 147 db

Épületomlás: 4 db

Közúti baleset: 275 db

Szén-monoxid-mérgezés: 14 db

Veszélyes anyag: 4 db

Holttest kiemelése: 1 db

Méhek, darazsak eltávolítása: 5 db

Állatmentés: 17 db

Favágás: 407 db

Egyéb: 177 db

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 433 db

Közlekedéssel kapcsolatos: 47 db

Ipar: 22 db

Otthon: 230 db

Kereskedelem: 6 db

Egyéb: 74 db

Tűzvizsgálat: 17 db
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Zrt. Északi Gázüzem Tatabányai Üzemegységével és az 
E.On-nal közös kritikusinfrastruktúra-védelmi gyakorlat 
zajlott. Ezek során a bevont szervezetek lakosságvédelmi 
és kárelhárítási feladatokat hajtottak végre, valamint a 
kiemelt közműszolgáltatások kiesése következében fellépő 
helyzeteket oldottak meg. 2017 decemberében régiós 
képzésen fejlesztették a hazai mellett a Fejér és Győr-
Moson-Sopron megye katasztrófavédelmi mobil laborjában 
dolgozó szakemberek felkészültségét. 

A tűzmegelőzés terén a megye kiemelt hangsúlyt fektetett 
a szabadtéri tüzek visszaszorítására, ennek érdekében 
különböző ellenőrzésekre került sor: a mezőgazdasági 
létesítmények mellett a mezőgazdasági tárolási 
tevékenységet is kontroll alá vették, ezek mellett a szabadtéri 
rendezvények időszakában helyszíni ellenőrzések zajlottak, 
valamint a megye területén található bölcsődéket és 
óvodákat érintő ellenőrzés-sorozatot bonyolítottak le. 
Szolgáltatásfelügyeleti jogkörében a megye a tűzvédelmi 
szakvizsgák törvényes lefolytatását vizsgálta. 

Gazdasági élet

2017-ben az igazgatóság egy új Rába-Heros Aquadux 
X-4000 gépjárműfecskendőt vehetett át, a teljes 

málhafelszereléssel ellátott eszköz a komáromi tűzoltó-
parancsnokságra került. A katasztrófavédelmi őrsökre 
a Norvég projekt keretében kerültek a Pajzs-rendszer 
futtatására alkalmas új számítógépek. A Vizek projekt 
keretében a hatósági osztályok 16 új számítógéppel, 
32 monitorral, 3 notebookkal, 3, memóriakártyával 
rendelkező fényképezőképpel és 3 mobil nyomtatóval 
gazdagodtak.
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Komárom-Esztergom megye

Egyéb vonulások, feladatok
Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat 
vonulása

185 db

Katasztrófavédelmi Mobil Labor vonulása 13 db

Tűzeseti helyszíni szemle 22 db

Tűzvizsgálat 17 db
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Kiemelt események

A megye működési területén 32 önkéntes tűzoltó egyesület 
rendelkezik hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal kötött 

együttműködési megállapodással, Réde és Zsámbék 
egyesülete önálló tűzoltói beavatkozásra jogosult.

Fontos esemény volt Komárom-Esztergom megye 
életében az a nemzetközi gyakorlat, amelynek helyszíne a 
komáromi dunai kikötő volt. A kitalált szituáció szerint egy 
személyszállításra szolgáló szállodahajón keletkezett tűz, 
a gyakorlatba bevont szakemberek annak felszámolását, 
valamint a személyzet és az utasok mentését gyakorolták. 
A települések tűzvédelme és a téves tűzjelzések számának 
visszaszorítása érdekében több konferenciát is szervezett az 
elmúlt évben a megyei igazgatóság.

Az igazgatóság januárban a Nyitrai Tűzoltó- és Mentő 
Testület Kerületi Igazgatósággal kötött együttműködési 
megállapodást, csapata részt is vett a Nyitra kerületi 
nemzetközi műszakimentő-versenyen, ahol 5. helyezést 
ért el. 

A Dr. Balogh Imre Emlékpályázaton a tatabányai hivatásos 
tűzoltó-parancsnokság katasztrófavédelmi megbízottja, 
Kolláth András tűzoltó zászlós különdíjat nyert a „Tűzoltó 
Bandi és Morzsi” című pályaművel, amelyben egy komplex 
óvodai tűzmegelőzési programot dolgozott ki. A programot 
egy tatabányai és egy komáromi óvodában már alkalmazzák.
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Komárom-Esztergom Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2800 Tatabánya, Szent Borbála út 16. 
E-mail-cím: komarom.titkarsag@katved.gov.hu



A megye alapadatai

Terület nagysága: 2544 km2

Települések:  131
Városok száma:  6
Lakosság száma:  198.715 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:  2
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:  3
Katasztrófavédelmi őrsök száma:  4
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:  24

Megyére jellemző veszélyeztetettség

•    ár- és belvizek, villámárvizek;
•   földtani veszélyeztetettség 
•   veszélyesanyag-szállítmányok;

•   veszélyes vegyi anyagokat előállító, tároló, 
felhasználó objektumok.

Veszélyeztetettségi  
térkép

■ I. osztály 4 település
■ II. osztály 51 település
■ III. osztály 76 település

Nógrád 
megye 
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Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

A műszaki mentések és a tűzesetek száma 2017-ben 
a szélsőséges időjárási körülmények miatt emelkedő 
tendenciát mutatott. A tűzesetek számát a tavaszi szabadtéri 
tüzek növelték meg, amelyek többsége kis alapterületen 
kialakult vegetációtűz volt. A műszaki mentések terén az 
áprilisi, majd a november végi havazás miatt keletkezett 
károk felszámolása emelendő ki, de több halálos baleset 

is történt a megye útjain. Az oltási munkálatok közben 
felrobbanó palackok miatt két tűzeset is komoly kihívás 
elé állította a beavatkozó egységeket, ezek mellett 
tragikus lakástűz volt Palotáson, Nógrádmegyerben és 
Bátonyterenyén is, Bánkon pedig decemberben teljesen 
leégett egy 80 négyzetméteres, kétszintes rönkház.

Januárban távhőszolgáltatás-kiesés miatt Salgótarján 
belvárosa – 680 lakás és 10 közintézmény – hosszabb 
időre fűtés nélkül maradt. A salgótarjáni helyi védelmi 
bizottság döntésének megfelelően az igazgatóság 
gondoskodott a lakosság soron kívüli tájékoztatásáról 
és melegedőhely megnyitásáról. Szélsőséges időjárás 
okozta helyzet miatt két alkalommal működött operatív 
törzs a megyében: egy esetben a 2-es főúton kialakult 
fennakadások miatt kellett intézkedni, áprilisban 
pedig a Szuha-Mátraalmást érintő havazás miatt az 
úton és a településrészen rekedtek ellátását segítették 
az igazgatóság szakemberei. 461 lakosságvédelmi célú 
ellenőrzést hajtott végre az igazgatóság, emellett több 
fiatalt sikerült lakosságfelkészítő tevékenységbe bevonni.

591 db —

— 762 db
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Nógrád megye

242 db —

Vonulási adatok

Tűzesetek száma: 762 db

Műszaki mentések száma: 591 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 12 db

Téves jelzések száma: 242 db

12 db
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Hatósági tevékenység

Nógrád megyében 1182 hatósági engedélyezési eljárást 
folytattak le 2017-ben, 259 szakhatósági állásfoglalást 
adtak ki, a végrehajtott hatósági ellenőrzések száma 
pedig 3171 volt. Az eljárásokban hozott döntések ellen 
13 alkalommal fellebbeztek, a másodfokú eljárások 
egyikét sem követte bírósági eljárás. 3171 tűzvédelmi 
ellenőrzés volt, ezek jelentős részét a kéményseprőipari 
közszolgáltatás hatósági felügyeletéből adódó ügyek tették 
ki. Tekintettel arra, hogy Nógrád megye területének több 
mint 40 százalékát erdők borítják, a szakterület kiemelt 
figyelmet fordított az erdők tűzvédelmére.

Az igazgatóság működési területén 2017-ben 107 közúti és 
26 telephelyi ADR ellenőrzés, 17 RID ellenőrzés, valamint 

26 üzemazonosítási helyszíni szemle zajlott, ezek mellett 
6 supervisori ellenőrzés volt. 

Gazdasági élet

2017-ben két új Rába-Heros Aquadux X-4000 
gépjárműfecskendő állt Nógrád megye mentő-
tűzvédelmének szolgálatába. A Vizek-projekt keretében 
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Műszaki mentések megoszlása

Viharkár miatti beavatkozás 73 db

Épületrongálódás, -omlás 9 db

Közúti baleset 142 db

Szén-monoxid-szivárgás 20 db

Veszélyes anyag jelenlétében történő beavatkozás 5 db

Holttest kiemelése 4 db

Méh, darázs eltávolítása 4 db

Állatmentés 14 db

Fakidőlés, lehasadás 162 db

Vízkárok 38 db

Egyéb 120 db

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen 449 db

Közterület 50 db

Közlekedés 45 db

Ipar 9 db

Otthon jellegű építmény 171 db

Egyéb 38 db
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a hatósági szakterület számos informatikai felszerelést 
vehetett át, emellett 114 új EDR kézi rádió érkezett az 
igazgatóságra és a helyi szervekhez. Biztonsági területet 
alakítottak ki az igazgatóság salgótarjáni épületében, 
felújítások történtek a Baglyasalja kiképző bázison és 
a berceli laktanyában, a bátonyterenyei őrsön pedig 
gyorsindító starter-rendszert építettek ki. Komoly 
költségkímélő beruházás volt a salgótarjáni laktanya 
és irodaház elavult gázégős kazánjának korszerű 
kondenzációs kazánra történő cseréje, valamint a 
pásztói laktanya fűtéskorszerűsítése.

Önkéntesség a megyében

Nógrád megyében 31 önkéntes mentőszervezet 
tevékenykedik, közülük négy települési önkéntes 
mentőcsoport 2017-ben alakult meg és tett eredményes 
nemzeti minősítő vizsgát. A területi rendeltetésű 
Palóc Mentőcsoport megújította nemzeti minősítését 
és képesítéseinek körét kötéltechnikai, valamint 
helyi vízkárelhárítási szakterületekre vonatkozó 
minősítéssel bővítette. Az önkéntes mentőszervezetek 
42 beavatkozásban vettek részt. A Karancs Speciális 

Mentőszolgálat „Az év önkéntes mentőcsoportja” 
elismerést vehette át a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság főigazgatójától.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek 208 káreset 
felszámolásában működtek közre. A megye mentő 
tűzvédelmi helyzetét az év során újabb önkéntes 
tűzoltó egyesületekkel kötött együttműködési 
megállapodásokkal is erősítette az igazgatóság, ma már 
24 van ebből. Jó ütemben halad az önálló beavatkozói 
státusra készülő önkéntes tűzoltó egyesületek felkészítése

Kiemelt események

2017. március 16-án Seres Tibor tűzoltó ezredes került 
az igazgatóság élére, miután elődje, Berecz György 
tűzoltó ezredest új beosztásba nevezték ki. 

Szeptemberben Szécsény-Pösténypuszta adott otthont 
a Nemzetközi Tűzoltóhidak – Vízfüggöny az Ipoly felett 
címet viselő rendezvénynek. A magyarországi és szlovákiai 
települések hivatásos és önkéntes tűzoltói már nyolcadik 
alkalommal találkoztak a két országot összekötő Katalin-
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Nógrád megye

Egyéb vonulások, feladatok

KML-vonulás 6 db

KMSZ-riasztás 37 db

Tűzeseti helyszíni szemle 17 db

Tűzvizsgálati eljárás  16 db
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híd lábánál, hogy ezzel is erősítsék együttműködésüket. Az 
összetartozás jegyében a két ország hivatásos és önkéntes 
tűzoltói megvilágított vízfüggönyt emeltek a határon 
húzódó Ipoly fölé a folyó két partjáról.

Június 21-22. között második alkalommal adott otthont 
Nógrád megye a BM OKF országos pontszerző bajnoksága 
keretében megrendezett kispályás labdarúgótornának. 
Noha a házigazdáknak nem sikerült az előző évben, a 
szintén Salgótarjánban megrendezett tornán elnyert 
első helyüket megőrizni, a játék öröme mindenkit 
kárpótolt. Az igazgatóság valamennyi országos pontszerző 
sportversenyen képviseltette magát, dobogós eredmények 
születtek az országos terepfutó, az atlétikai, az úszó- és a 
fekvenyomó bajnokságon is. A 18. Országos Lépcsőfutó-
bajnokságon két Nógrád megyei tűzoltó a dobogó harmadik 
fokára állhatott. Mindemellett helyi és országos horgász- 
és fociversenyeken, nemzetközi TFA bajnokságon, helyi és 
szlovák erőpróbákon is indultak az állomány tagjai.
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Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
E-mail-cím: nograd.titkarsag@katved.gov.hu



A megye alapadatai

Terület nagysága: 6394 km2

Települések:  187
Városok száma:  48
Lakosság száma:  1.226.115 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:  5
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:  9
Katasztrófavédelmi őrsök száma:  2
Önkormányzati tűzoltóságok száma:  4
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:  45

Megyére jellemző veszélyeztetettség

•    tűzvédelmi veszélyeztetettség
•    veszélyes anyagokat előállító, tároló, 

felhasználó objektumok
•    veszélyes anyagok szállítása

•    rendkívüli időjárás
•    ár- és belvíz

 

Veszélyeztetettségi  
térkép

■ I. osztály 5 település
■ II. osztály 65 település
■ III. osztály 117 település

Pest megye  
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Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

Pest megye sajátossága, hogy a centrális közigazgatás, 
közúti, vasúti hálózata, valamint az emberi tevékenység 
miatt a nap 24 órájában számos káreset következik be. 
2017-ben az ország összes beavatkozásának csaknem 10 
százalékát a Pest megyeiek tették ki, átlagosan naponta 
21 alkalommal riasztották Pest megye tűzoltóit. A 
káreseményekkel kapcsolatos statisztikai adatok 
elemzése és értékelése alapján több javaslat is készült 
a meglévő technikai eszközök reagálóképességet segítő 
átcsoportosítására. Az egyesületek bevonásával, a 
megfelelő riasztási fokozatok megválasztásával a megye 
költséghatékonyabbá tette működését, az igazgatóság 
becslései szerint körülbelül 12 milliárd forint értékű 
anyagi javat mentett meg az év során. Javult a lakosság 
öngondoskodása, az otthonokban keletkezett tűzesetek 
száma pedig az előző évhez képest 2 százalékkal 
csökkent. A hivatásos egységek munkáját segítve 
a négy önkormányzati tűzoltóság 496 alkalommal 
avatkozott be, az esetek 68 százalékában önállóan. A 
megye területén lévő 36 önkéntes tűzoltó egyesület 
706 esetben vett részt károk felszámolásában, a nyolc 

önállóan beavatkozó egyesület összesen 241 alkalommal 
avatkozott be, többnyire hivatásosok támogatása 
nélkül. A BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség 
közös pályázatán az együttműködési megállapodással 
rendelkező egyesületek közül 26 pályázott eredményesen 
a megfelelő szakfelszerelésekre, összesen több mint 19 
millió 300 ezer forint értékben. 

3496 db —

— 4092 db
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Pest megye

1600 db —

Vonulási adatok

Tűzesetek száma: 4092 db

Műszaki mentések száma: 3496 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 64 db

Téves jelzések száma: 1600 db

64 db
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2017-ben a polgári védelmi szakterület a közösségi 
szolgálatban résztvevők létszámát az elmúlt évekhez 
képest megduplázta. 2100 diák vett részt közösségi 
szolgálatban, többségük a kiürítési gyakorlatok során. 

A megyében több olyan káresemény is volt, amelynek 
hatékony kezeléséhez operatív törzs működtetésére 
volt szükség. A téli rendkívüli időjárás, illetve az őszi 
viharok mellett az áprilisi budaörsi tűzeset során 
kellett lakosságvédelmi intézkedéseket tenni. A tűz 
felszámolásának idejére 350 lakost és két oktatási 
intézményben lévő embereket kellett elzárkóztatni, 
négy szupermarketet pedig kiüríteni és ideiglenesen 
bezárni. 

 Az önkéntes mentőcsoportok a BM OKF által kiírt 
nemzeti pályázaton a hatályos együttműködési 
megállapodásuk alapján vettek részt. Az országban a 
legmagasabb összegben Pest megye önkéntes egyesületei 
és mentőszervezetei nyertek pályázati támogatási 
összeget. Négy önkéntes mentőszervezet pályázott 
sikeresen technikai eszközökre és felszerelésekre, 
összesen 7 millió 700 ezer forint értékben.

Ötezer négyzetméteres, raktárt és irodákat magában 
foglaló épület gyulladt ki 2017. április 25-én Budaörsön, 
a Vasút utcában. A műveletirányítás a legnagyobb 
riasztási fokozatot rendelte el: az érdi, a törökbálinti és 
a fővárosi hivatásos, valamint a helyi önkéntes tűzoltók 
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Műszaki mentések megoszlása

Viharkárok okozta beavatkozások 537 db

Épületomlás 26 db

Közúti baleset 909 db

Szén-monoxid-mérgezés 58 db

Veszélyes anyag 10 db

Holttest kiemelése 15 db

Méh, darázs eltávolítása 12 db

Állatmentés 58 db

Favágás 967 db

Egyéb 341 db
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órákon át oltották a lángokat, munkájukat a Pest megyei 
katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, 
két katasztrófavédelmi mobil labor pedig mindvégig 
mérte a levegő összetételét. Az épület oltásán csaknem 
száz tűzoltó dolgozott, összehangolt munkájuknak 
köszönhetően a raktár több mint kétharmada, benne 
több milliárdnyi érték menekült meg. A tűzeset során 
senki nem sérült meg. A tűzoltás ideje alatt a raktár 
ötszáz méteres körzetében megelőző intézkedésként 
elzárkóztatást rendelt el az igazgatóság, a közelben lévő 
bevásárlóközpontot pedig biztonsági okokból kiürítette.

Hatósági tevékenység

Pest megyében a 2017-es évet is az egységes, szakszerű és 
jogszerű hatósági munkavégzés jellemezte, ennek részeként 
közleményeket, tájékoztatókat adott ki, konferenciákat 
szervezett az igazgatóság, így is erősítve az állampolgárok 
jogkövető magatartását. Az igazgatóság összesen 
269 hatósági ellenőrzést (190 tűzvédelmi, 44 polgári 
védelmi, 35 iparbiztonsági) bonyolított le, a tűzvédelmi 
ellenőrzések között hangsúlyos volt a pirotechnikai 
termékek felhasználásának és forgalmazásának kontrollja. 
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggésben az igazgatóság 119 
hatósági és szakhatósági eljárást folytatott le, hozzájuk 
kapcsolódóan pedig 61 szemlét tartott. Ez az országos 
tűzvédelmi eljárások 15 százaléka, vagyis az országban 
minden hetedik eljárás Pest megyében zajlott le. A vizsgált 
időszakban 69 tűzvizsgálati eljárás indult, közülük 52 
eljárás az év folyamán le is zárult. 

Pest megye területén a gazdasági folyamatokkal 
összhangban folyamatosan változik a veszélyes anyagokat 
jelentős mennyiségben előállító, felhasználó vagy tároló 
gazdálkodó szervezetek száma. 2017-ben 9 alsó és 

KMSZ vonulások száma:

Tűzeset 20 %

Műszaki mentés 8 %

Téves jelzés 14 %

Tűzvizsgálat 8 %
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Pest megye

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen 1159 db

Közlekedés 119 db

Ipar 63 db

Otthon 790 db

Kereskedelem 35 db

Egyéb 506 db
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ugyanennyi felső küszöbértékű, valamint 42 küszöbérték 
alatti üzem végzett különböző tevékenységet. Az 
iparbiztonsági szakterület szakemberei az ellenőrzések 
során 515 közúti, 1428 vasúti, 26 vízi veszélyes árut szállító 
járművet és 34 légi veszélyesáru-szállítmányt vontak 
kontroll alá. A kritikusinfrastuktúra-védelem terén az 
igazgatóság az egészségügyi ágazatot érintően két esetben 
hajtott végre komplex katasztrófavédelmi gyakorlatot. 
A nem rendszeres hulladékszállítással kapcsolatosan 
az igazgatóság folyamatosan figyelemmel kísérte a 
közszolgáltatók tevékenységét és a közszolgáltatási 
szerződések hatályosságát, ennek megfelelően a kijelölési 
eljárások lefolytatására előzetesen fel lehetett készülni.

Gazdasági élet

Az elmúlt évben a Pest megyei igazgatóság 7 új gyártású, 
Rába-Heros Aquadux X-4000 gépjárműfecskendőt 
vehetett át, a gödöllői hivatásos tűzoltó-parancsnokság 
pedig egy Iveco-Magirus DLK 37 Vario CS gépezetes 
tolólétrával gazdagodott. A tavalyi évben az igazgatóság 
az ingatlangazdálkodás terén is eredményes évet zárt, 
hiszen sikerült sort keríteni az  érdi hivatásos tűzoltó-
parancsnokság fűtési rendszerének már korábban 
tervezett felújítására. Emellett az épületen belüli szigetelt 
állmennyezet, valamint új légkezelő kiépítése, illetve 
légcsatorna-hálózat átépítése, thermoventilátor beépítése 
is megvalósult.

Kiemelt események

Az igazgatóság több mint száznegyven darab, ajándékkal 
teli cipősdobozt adott át 2017 decemberében a Pest Megyei 
Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat intézményeiben lévő gyermekek számára. 
A dobozokba gyerekjátékok, könyvek, tollak, ceruzák, 
plüssállatok, gyerekrajzok, kedves üzenetek és még számos 
hasznos dolog került a korosztályoknak megfelelően. 
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Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
1149 Budapest, Mogyoródi u. 43.
E-mail-cím: pest.mki@katved.gov.hu



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:  0
Önkormányzati tűzoltóságok száma:  5
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:  36

Megyére jellemző veszélyeztetettség

•   Közlekedési, szállítási balesetek
•   Veszélyes anyagot tároló objektumok
•   Ipari veszélyeztetettség

•   Ár- és belvíz okozta veszélyeztetettség
 

Veszélyeztetettségi  
térkép

■ I. osztály 17 település
■ II. osztály 105 település
■ III. osztály 124 település

Somogy  
megye  
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Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

2017-ben a megye működési területén a tűzoltóegységek 1193 
tűzesethez és 2052 műszaki mentéshez vonultak, többször, 
mint a korábbi években. A tél végi hirtelen felmelegedés és 
a rendkívül száraz tavaszi időjárás miatt kiszáradt erdős 
területekre ha kevéssel is, de nagyobb számban riasztották 
tűzhöz a megye tűzoltóit. A heves nyári viharok miatt a 
beavatkozások száma megháromszorozódott. A szándékosan 
megtévesztő jelzések száma évről évre csökkenő tendenciát 
mutat, köszönhetően a rosszindulatú bejelentések azonnali 
vizsgálatának és a hatékony szankcióknak. Az év során 
tizennégy esetnél kellett az átlagosnál nagyobb erőkkel 
beavatkozni. Kőkúton és Rinyabesenyőn is negyven 
hektáron égett erdő és csemetés, de kiemelt tűzeset volt a 
május 17-i lábodi melléképülettűz is: mintegy háromszáz 
négyzetméteren égett a szálastakarmány, az ólakból hetven 
sertést kellett kiterelni. A tavalyi évben a július 10-i viharok 
nyomán keletkezett károk felszámolása tartott a leghosszabb 
ideig. A vihar 157 kilométer/órás széllökésekkel csapott le, 
a tűzoltók 674 esethez vonultak, a leggyakrabban Siófokra, 
Karádra és Balatonvilágosra.

A megyében élő állampolgárok biztonságát jelenleg 104 
önkéntes mentőszervezet erősíti, az összesen 1342 tagot 
számláló szervezetek alapvető vízkárelhárítási tevékenységre 
szereztek nemzeti minősítést. Az igazgatóság 883 ellenőrzést 
tartott a lakosság védelme, a káresetek megelőzése és a 
kockázatok csökkentése érdekében 2017-ben. A fák, fasorok, 
a riasztórendszerek, a vízelvezető árkok és a vízkárelhárítási 
tervek ellenőrzését követően 56 javító intézkedés történt. Az 

1193 db — — 2052 db
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Somogy megye

352 db —

Vonulási adatok

Tűzesetek száma: 1193 db

Műszaki mentések száma: 2052 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 16 db

Téves jelzések száma: 352 db

16 db
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év elején – a januári havazás és a februári ónos eső idején – 
megyei, a júliusi vihart követően pedig kárhelyszíni operatív 
törzs működött a hatékony munka érdekében. 

Hatósági tevékenység

Somogy megyében 2017-ben 4102 hatósági ellenőrzést 
folytattak le. Az eljárásokban hozott döntések ellen 11 esetben 
fellebbeztek, a másodfokú eljárások egyikét sem követte 
bírósági eljárás. 2017-ben 2804 tűzvédelmi ellenőrzés volt. 
A hatósági feladatok zöme a tűzvédelmi szakterületet és az 
iparbiztonsági szakterületen belül a veszélyesáru-szállítást 
érintően adódott. 

Somogy megyében egy felső, illetve egy alsó küszöbértékű 
veszélyes üzem és további 9 küszöbérték alatti üzem 

található, közülük 8 kötelezett súlyoskáresemény-
elhárítási terv készítésére. 2017-ben egy küszöbérték alatti 
veszélyes üzemben történt rendkívüli esemény: üzemzavar 
következtében mintegy 1500 kilogramm ammónia került 
a környezetbe. 2017-ben 162 közúti és 49 telephelyi ADR 
(közúti veszélyesáru-szállítás szabályai) ellenőrzést, 59 
RID (vasúti veszélyesáru-szállítás szabályai) ellenőrzést, 
valamint 46 üzemazonosítási helyszíni szemlét hajtott 
végre az igazgatóság, ebből 8 komplex és két supervisori 
ellenőrzés volt a megyében.
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Műszaki mentések megoszlása

Viharkár, elemi csapás 1270 db

Épületomlás 31 db

Közúti baleset 364 db

Szén-monoxid-mérgezés 19 db

Veszélyes árut szállító jármű balesete 4 db

Holttest kiemelése 15 db

Méhek, darazsak eltávolítása 10 db

Állatbaleset 21 db

Eltűnt személy keresése, életmentés 79 db

Gázszivárgás 51 db

Egyéb 188 db



162162 163163162

Gazdasági élet

Az igazgatóság a tűzoltólaktanyák állagmegóvása mellett 
az energiamegtakarítási, a balesetmegelőzési és a 
környezetvédelmi szempontokat is kiemelt célként kezelte. 
Így a siófoki tűzoltólaktanya villamoshálózatát részlegesen, 
a barcsi laktanya csapadékvíz-elvezető rendszerét és 
a kaposvári laktanya garázsának tetejét is felújította. 
Három laktanyában automatikus indítású aggregátorokkal 
megoldotta a híradóügyeletek szünetmentes áramellátását. 
Az igazgatóság lecserélte az EDR rádiókat, valamint a 
különböző projekteknek köszönhetően az elavult eszközöket, 
továbbá új asztali számítógépeket és laptopokat szerzett be. 
2017-ben az igazgatóság egy használt mikrobusszal és két 
új Rába-Heros Aquadux X-4000 gépjárműfecskendővel 
gyarapodott.

Kiemelt események

Lévén a lakosságfelkészítés egyik hatékony eszköze, 
az igazgatóság 2017-ben is nagy hangsúlyt fektetett a 
katasztrófavédelmi közösségi szolgálatra. Már 23 somogyi 
és 11, a környező megyékben lévő középiskolával kötött 
együttműködési megállapodást, 350 fiatal jelentkezett 

a kötelezően előírt 50 óra teljesítésére a Somogy Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szerveinél.

A megyei ifjúsági katasztrófavédelmi versenyen 54 csapat 
adott számot veszélyhelyzeti ismereteiről, az ön- és mások 
mentésében szerzett jártasságáról, ügyességéről és fizikai 
felkészültségéről.

A Kaposvári Egyetem június tizenötödikén adott otthont a  
IV. Országos Aratási Konferenciának.

A megyében már több éves hagyománya van annak, hogy az 
igazgatóság szervezésében a helyi szolgáltatók ingyenesen 
ellenőrzik a lakosoknál lévő tűzoltó készülékeket. 
Az országban egyedülálló 14 napos akció során az 
állampolgárok tizenkét helyen vizsgáltathatták felül az 
otthonukban vagy személygépjárművükben elhelyezett kézi 
tűzoltó készüléket.

Speciális képzéssorozatot indított a siófoki hivatásos tűzoltó-
parancsnokság a Balatoni Hajózási Zrt. kikötőmestereinek, 
valamint a személyszállító hajók legénységének. Egy 
szituációs gyakorlat során pedig azt szemléltették, hogy a 
magyar tenger vizén hajózó utazóközönség miként tudhatja 
magát biztonságban.
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Somogy megye

Egyéb vonulások, feladatok

KMSZ vonulások 100 db

KML vonulások 17 db

Tűzeseti helyszíni szemle 28 db

Tűzvizsgálat 20 db

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen 490 db

Közlekedés 35 db

Közterület 47 db

Otthon 257 db

Kereskedelem 9 db

Egyéb 242 db
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Tűzmegelőzési road-show indult decemberben a megyében, 
felhívva a lakosság figyelmét arra, hogy a lakástüzek fele a 
konyhában keletkezik, a tragédiák megelőzhetőek. Öt város 
öt iskolájában és egy karácsonyi vásárban szólította meg a 
gyerekeken keresztül a felnőtt korosztályt az öt hivatásos 
tűzoltó-parancsnokság.

Előadássorozatot indított az igazgatóság a halálesettel és 
személyi sérüléssel járó tűzesetek számának csökkentése 
érdekében. Idősotthonokban, szociális intézményekben, 
nyugdíjasoknak szervezett táborokban és találkozókon 
szólították meg a szakemberek a lakástüzek szempontjából 
leginkább veszélyeztetett embereket.

A tűzjelzők működéséről, azok fontosságáról indított 
tűzvédelmi előadássorozatot az igazgatóság Berzencén, a 
Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon lakói részére. 
Az intézmény időskorúaknak, fogyatékossággal élő és 
pszichoszociálisan sérült felnőtteknek nyújt bentlakásos 
elhelyezést.

Második éve somogyi az ország legerősebb tűzoltója.  
A nagyatádi Horváth Dániel szerezte meg 2017-ben is a 
magyar abszolút győztes címet a TFA nemzetközi tűzoltó 
sportbajnokságon.
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Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
7400 Kaposvár, Somssich Pál utca 7. 
E-mail-cím: somogy.titkarsag@katved.gov.hu



A megye alapadatai

Terület nagysága: 5936 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:  33
/önállóan beavatkozó 4

Megyére jellemző veszélyeztetettség

•   Ár- és belvízi veszélyeztetettség
•   Veszélyes anyagok szállítása
•   Rendkívüli időjárás

Veszélyeztetettségi  
térkép

■ I. osztály 12 település
■ II. osztály 162 település
■ III. osztály 55 település

Szabolcs- 
Szatmár- 

Bereg   
megye  
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Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

A megye tűzoltóinak 2017-ben 2551 esetben kellett 
valamilyen eseménynél beavatkozniuk, 17 százalékkal 
többször, mint 2016-ban. A káresemények közül 1143 
tűzeset, 1408 pedig műszaki mentés volt. Jelentős, 52 
százalékos emelkedés mutatkozott a tűzesetek terén, 
csak szabadtéri tűzből 598 adódott, jóval több, mint 
az előző évben. Jelentős változás a műszaki mentések 

számában nem mutatkozott, ezen belül 2017-ben a 
viharkárok felszámolásával összefüggő beavatkozások 
voltak a meghatározóak.  

A megyében összesen ötven tűzvizsgálati hatósági 
eljárás indult, a helyszíni szemléket minden esetben 
a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat végezte. A 
lefolytatott tűzvizsgálatok több mint fele – a rendőrségi 
eljárásokhoz kapcsolódóan – bűncselekmény gyanúja 
miatt indult. 

A katasztrófavédelmi mobil labor az év során kilenc 
alkalommal vonult valamilyen esethez, ezek közül 
súlya és összetettsége miatt egy etilén-oxidot szállító 
tartálykocsi mentése, illetve a nyíregyházi uszodában 
történt klórgázmérgezés volt kiemelkedő esemény. Az 
év során 70 esetben kellett valamilyen lakosságvédelmi 
intézkedést tenni, ez összesen 783 embert érintett.

Európában is egyedülálló baleset történt 2017. július 24-
én délután, amikor egy Romániába tartó, etilén-oxidot 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Vonulási adatok

Tűzesetek száma: 1143 db

Műszaki mentések száma: 1408 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 93 db

Téves jelzések száma: 481 db

1143 db —

— 1408 db

481 db —

93 db
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szállító kamion borult árokba a Tuzsért és Komorót 
összekötő 4145-es számú úton. A balesetben a jármű 
vezetője életét vesztette, de a biztonsági berendezéseknek 
köszönhetően a 22,5 tonnányi anyagot szállító 
tankkonténer nem sérült meg. A tizenegy napig tartó 
műszaki mentés irányításában és a kárfelszámolásban 
kiemelkedő feladatokat végzők munkáját rendkívüli 
megyei védelmi bizottsági ülés keretében ismerték el. 

November 11-én a tarpai diófeldolgozó-üzemben 
keletkezett tűz, egy több mint ezer négyzetméteres 
üzemcsarnok gyulladt ki az Esze Tamás utca végén. 
Az épületben több propánbutángáz-palack felrobbant, 
egy dissous- és egy oxigénpalack, valamint gépek, 
berendezések semmisültek meg. A tűz oltásához 
a helyi önkéntes tűzoltók mellett Mátészalkáról, 
Fehérgyarmatról, Kisvárdáról és Baktalórántházáról 
hivatásos egységek, Vásárosnaményból pedig 
önkormányzati tűzoltók érkeztek. A munkálatokat az 
erős szél nehezítette. A tűz keletkezésének az idején senki 
nem tartózkodott az épületben, senki nem sérült meg. 

Február 12-én hajnalban összeomlott egy száz 
négyzetméteres családi ház és a vele egybeépített 
negyvenöt négyzetméteres melléképület, amikor az 

épület felrobbant, majd kigyulladt Tuzséron, a Rózsás 
téren. A robbanás következtében a gázvezeték is 
megsérült, a gázszivárgás miatt a szomszédos két lakást el 
kellett hagyniuk az ott élőknek. A záhonyi és a kisvárdai 
hivatásos tűzoltók négy vízsugárral eloltották a lángokat, 
és átkutatták a romokat. A beavatkozás közben a tűzoltók 
egy tizenegy és fél kilogrammos propánbutángáz-palackot 
épségben eltávolítottak a tűz közeléből. A balesetben egy 
ember súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, egy 
másik pedig könnyebben sérült. 
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Egyéb vonulások, feladatok

KMSZ vonulások 100 db

KML vonulások 17 db

Tűzeseti helyszíni szemle 28 db

Tűzvizsgálat 20 db
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Hatósági tevékenység

A megye hatósági szakterületének munkatársai 2017-
ben 643 szemlét hajtottak végre. Ezek közül a legtöbb, 
533 a tűzvédelemhez kapcsolódott, az iparbiztonság 
területén 92 alkalommal, a vízügyhöz és vízvédelemhez 
kapcsolódóan 10, míg a polgári védelem területén 8 
esetben végeztek ilyen irányú feladatokat. A hatósági 
eljárások során meghatározó volt a vízügyi, vízvédelmi 

terület, hiszen a tavalyi esztendőben ez a szakterület a 
maga 2162 esetével a tűzvédelmivel csaknem azonos 
számú eljárást bonyolított le. Az iparbiztonsági 
szakterület az elmúlt évben 78 alkalommal tartott 
ellenőrzést veszélyes üzemben, 58 alkalommal pedig 
üzemazonosítási feladatokat hajtott végre. A telephelyi 
ellenőrzések során 2, a közúti fuvarozás során megállított 
1907 járműnél 20 esetben tártak fel hiányosságot. A 
vasúton történő szállítás szabályosságát 1412 jármű 
esetében vizsgálták, közülük 26 volt szabálytalan. Az 
igazgatóság 8 felső, 13 alsó és 29 küszöbérték alatti 
veszélyes üzem felügyeletét látta el 2017-ben.

Gazdasági élet

Az év során két új hazai gyártású Rába-Heros Aquadux 
X-4000 gépjárműfecskendővel gazdagodott a megye, 
az új szerek a mátészalkai és a nyírbátori hivatásos 
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen 645 db

Közlekedés 34 db

Ipar 24 db

Otthon 504 db

Kereskedelem 19 db

Egyéb 50 db

Műszaki mentések megoszlása

Viharkár okozta beavatkozás 271 db

Épületomlás 20 db

Közúti baleset 405 db

Szén-monoxid-mérgezés 17 db

Veszélyes anyag 2 db

Holttest kiemelése 14 db

Méhek, darazsak eltávolítása 13 db

Állatmentés 11 db

Favágás 256 db

Egyéb 118 db
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tűzoltó-parancsnokságra kerültek. A Lónyai Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület a mátészalkai hivatásos tűzoltó-
parancsnokságtól egy IFA gépjárműfecskendőt kapott. 

Kiemelt események

Április elsejével az országban negyvenkettedikként, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig negyedikként 
vált önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületté a 
Nagykálló Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2017-ben is 
sikeresen szerepeltek az önkéntes tűzoltó egyesületek és 
mentőszervezetek a BM OKF által kiírt pályázaton. Hat 
önkéntes mentőszervezet csaknem 6 millió forint értékű 
támogatást nyert, és 30 tűzoltó egyesület is forrásokhoz 
jutott működésre és fejlesztésekre a főigazgatóság és a 
Magyar Tűzoltó Szövetség pályázatán.  Októberben 90 
éves fennállását ünnepelte a Geszteréd Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület, az önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó 
egyesületek pedig éves minősítő vizsgát tettek. Április első 
hetében az European Water Aid projekt (EUWA) keretében 
nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlat helyszíne volt a 
megye. Azon a BM OKF és az igazgatóság szakemberei 
mellett a horvát, a szlovák és a szerb katasztrófavédelmi 
szervek, továbbá a Magyar Vöröskereszt, a Fővárosi 

Vízművek Zrt. és a Belgrádi Vízművek munkatársai is 
részt vettek. A Szabolcsveresmarton és a településhez 
tartozó Rétközi-tónál megrendezett nagyszabású 
nemzetközi gyakorlat középpontjában a vizek kártételei 
elleni védekezés állt, amelynek során egy kifejezetten 
erre az alkalomra kitalált helyzetben kellett bizonyítania 
a hetvenkilenc eszközzel dolgozó háromszáznegyven 
résztvevőnek.
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.
E-mail-cím: szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu



A megye alapadatai

Terület nagysága: 3704 km2

Települések:  109
Városok száma:  11
Lakosság száma:  229 273
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:  3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:  3
Katasztrófavédelmi őrsök száma:  1
Önkormányzati tűzoltóságok száma:  3
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:  26

Megyére jellemző veszélyeztetettség

•   ár- és belvíz
•   nukleáris veszélyeztetettség
•   rendkívüli időjárás

•   veszélyesanyag-szállítmányok 
•   veszélyes vegyi anyagokat előállító, 

tároló, felhasználó objektumok

Veszélyeztetettségi  
térkép

■ I. osztály 9 település
■ II. osztály 43 település
■ III. osztály 57 település

Tolna
megye
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Általános tűzoltói és polgári védelmi  
feladatok

A tűzoltói beavatkozást igénylő káresetek száma 2017-
ben az előző évihez képest csökkent. A tűzesetek között 
továbbra is az otthonokban és a szabadtéren keletkezett 
káresetek jellemzőek, a műszaki mentések esetében a 
szélsőséges időjárás okozta veszélyes helyzetek és a vi
harkárok miatt szükséges beavatkozások kerültek előtér
be. Szabadtéri tűz miatt az elmúlt évben jóval több alka
lommal kellett vonulni, mint a korábbiakban. 

Júniusban Paks külterületén, Cseresznyéspusztán körül
belül tizenkét hektáron fenyves és vegyes állományú erdő 
aljnövényzete, vaddohány égett. A nagy kiterjedésű tüzet 
több város tűzoltóegységei együttes erővel oltották el.

Augusztusban szintén Pakson, egy tízemeletes épület 
egyik legfelső emeleti lakásának erkélyén csaptak fel a 
lángok, egy klíma kültéri egysége gyulladt ki. A lángokat 
a paksi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral és a magasból 
mentő emelő vízágyújával oltották el. A tűz a lakásra és a 
ház többi részére nem terjedt át.

2017-ben Tolna megyében nem volt olyan káresemény, 
amely megyei koordinációt, vagy a védelmi igazgatási 
rendszer aktiválását tette volna szükségessé. Az igazga
tóság a megyei és a járási védelmi bizottságokkal több 
közös törzsvezetési gyakorlatot hajtott végre, ezek közül 
a legjelentősebb a júniusban megtartott ConvEx-3-2017 
nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat volt.

Tolna megye

Vonulási adatok

Tűzesetek száma: 843 db

Műszaki mentések száma: 707 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 9 db

Téves jelzések száma: 316 db

707 db — — 843 db

316 db —

9 db

Hatósági tevékenység

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a ka
tasztrófavédelmi kirendeltségek 2017-ben összesen 2127 
ellenőrzést folytattak le, meghatározó részben, az esetek 
74 százalékában a tűzvédelmet érintően. A vizsgálatok 21 
százaléka az iparbiztonság valamelyik területén zajlott 
le. Az engedélyezési tevékenység során 772 hatósági és 
391 szakhatósági eljárás indult, túlnyomó többsége első
fokú, hét eset pedig másodfokú volt. A hatósági eljárások 
90 százaléka a tűzvédelmet érintette, iparbiztonsági eljá
rás 51 esetben indult.

Műszaki mentések megoszlása

Viharkár miatti beavatkozás 82

Épületomlás 25

Közúti baleset 189

Szén-monoxid-mérgezés 11

Veszélyes anyag 2

Holttest kiemelése 9

Méh, darázs eltávolítása 11

Állatmentés 11

Favágás 162

Egyéb 205
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Tolna megye

Tolna megyében 4 felső, 10 alsó küszöbértékű és 11 kü
szöbérték alatti veszélyes ipari üzem működik. Ezeket 
érintő súlyos baleset vagy üzemzavar 2017-ben nem tör
tént. A megyei katasztrófavédelmi szakemberek a veszé
lyesáru-szállítást közúton, vasúton és vízen egyaránt el
lenőrizték. Az igazgatóság 155 alkalommal hajtott végre 
közúti ADR (közúti veszélyesáru-szállítás) ellenőrzést, 
ezek során 239, az ADR hatálya alá tartozó és 1607 nem 
jelölt járművet ellenőrzött, telephelyi ADR ellenőrzésre 
75 alkalommal került sor. A vasúti veszélyesáru-szállí
tást (RID) 141 alkalommal ellenőrizték, ezek során 1524, 
a szabályozás hatálya alá tartozó járművet vizsgáltak.  

Telephelyi RID ellenőrzést 8 alkalommal végeztek a me
gyei szakemberek. Az igazgatóság a veszélyes áruk vízi  
szállításával (ADN) kapcsolatban 15 járművet vizsgált. 
A szakemberek telephelyi ADN ellenőrzést 3 alkalom
mal végeztek. Az igazgatóság egy alkalommal koordinált 
több megyét érintő közúti veszélyesáru-szállítás-ellenőr
zést további 4 alkalommal pedig más megye által szerve
zett akció végrehajtásában vett részt.

Gazdasági tevékenység

Tolna megye lakosságának élet- és vagyonbiztonságát 
számottevően növelte a szekszárdi hivatásos tűzoltó-pa
rancsnokságon októberben rendszerbe állított új, hazai 
gyártású Rába-Heros Aquadux X-4000 típusú gépjár
műfecskendő. A szerállomány fejlesztése segíti a megye 
beavatkozó egységeit abban, hogy még hatékonyabban és 
professzionálisabban legyenek képesek alaptevékenysé
geiket ellátni. 

A Tolna megyei tűzoltólaktanyákban jelentős felújítások 
voltak 2017-ben központi és saját forrásból. A dombóvári 
katasztrófavédelmi kirendeltségen a tető hullámpaláját 
cserélték, a paksi kirendeltségen pedig a villamosháló

Egyéb vonulások, feladatok

Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat vonulása 55 db

Katasztrófavédelmi Mobil Labor vonulása 10 db

Tűzeseti helyszíni szemle 22 db

Tűzvizsgálat 17 db

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen 227 db

Közlekedés 45 db

Ipar 20 db

Otthon 164 db

Kereskedelem 3 db

Egyéb 384 db

zatot korszerűsítették. Mindemellett a kéményseprőipari  
szerv Tolna megyei ellátási csoportjának elhelyezését  
biztosító ingatlant is teljesen felújították az igazgatósá
gon. Jelentős fejlesztések történtek az informatikai te
rületen is. A VIZEK- projekt keretében tizennyolc dupla 
monitoros asztali számítógép, hat notebook, hat nyomta
tó és négy digitális fényképező beszerzésére nyílt lehető
ség, amelyek az igazgatóság és a kirendeltségek hatósági 
tevékenységét könnyítik meg.  

Kiemelt események

A negyvennégy főből álló megyei önkéntes mentőszer
vezet, a Gemenc Mentőcsoport szeptemberben sikeresen 
teljesítette az újraminősítő gyakorlatot, újabb öt évre 
nemzeti minősítést szerezve ezzel. A hat járási men
tőszervezet mellett Tolna megyében tizenhét települési 
mentőcsoport is alakult, összesen kétszázharminc fővel. 
Az előző évhez viszonyítva negyvennel több önkéntes 
szolgálja a megye biztonságát.

2017-ben a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazga
tóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös pályázatán 
16 Tolna megyei önkéntes tűzoltó egyesület pályázott si
kerrel. Az elnyert pályázati összeg összesen 13,5 millió 
forint volt.

A március első hétvégéjén, Szolnokon megrendezett IX. 
Katasztrófavédelmi Ergométeres Bajnokságon Tolna 
megye csapata bizonyult a legjobbnak. Huszonkettedik 
alkalommal rendezte meg az igazgatóság a Tűzkakas 
Országos Tűzoltó Strandfoci Bajnokságot, amelyre 2017-
ben huszonnégy csapat nevezett. 

Az augusztusban Csopakon megrendezett országos szak
mai vetélkedőn Tolna megyét három csapat képviselte. 
A hivatásos kategóriában a dombóvári egység a megyék 
versenyében az előkelő 7. helyen végzett. A létesítményi, 
az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok és a be
avatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek versenyében az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tűzoltói az első helyen vé
geztek. Az irányító és beosztotti egyéni kategóriában az 
erőműves tűzoltók állhattak fel a dobogó legfelső fokára. 
A gépjárművezetők versenyében pedig a Dunaföldvári 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület gépjárművezetője szerepelt 
kiválóan, a harmadik helyet szerezte meg.

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



A megye alapadatai

Terület nagysága: 3336 km2

Települések:  216
Városok száma:  13
Lakosság száma:  256 522 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:  3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:  3
Katasztrófavédelmi őrsök száma:  1
Önkormányzati tűzoltóságok száma:  5
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:  83

Megyére jellemző veszélyeztetettség

•   árvíz
•   villámárvíz
•   rendkívüli időjárás

•   veszélyesanyag-szállítmányok
•   veszélyes anyagokat gyártó,  

feldolgozó, felhasználó, illetve tároló 
objektumok

Veszélyeztetettségi  
térkép

■ I. osztály 9 település
■ II. osztály 89 település
■ III. osztály 118 település

Vas
megye
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Általános tűzoltói és polgári védelmi  
feladatok

A megyében 2017-ben 41 százalékkal megemelkedett a 
tűzesetek száma az előző év adataihoz képest. Jelentősen 
megnőtt azoknak a beavatkozásoknak a száma, amelyek 
során a tűzoltóegységeknek vihar által okozott károk mi
att vonulniuk. Csökkent ugyanakkor a közlekedési bal
esetekkel összefüggő műszaki mentések száma, 16 szá
zalékkal kevesebb ilyen esethez riasztották a tűzoltókat, 
mint 2016-ban. 

Az év egyetlen ötös kiemelt riasztási fokozatú tűzesete jú
nius 27-én, Kemenesmagasi külterületén volt. Egy ötven 
hektáros, lábon álló ősziárpatábla égett, körülbelül negy
ven hektárnyi gabona vált a tűz martalékává, a lángok a 
táblával szomszédos fiatal akácerdőre is átterjedtek.

A szélsőséges időjárás Vas megyét sem kerülte el: 2017. 
augusztus 10-én a kora esti órákban Szlovénia felől egy 
széles zivatarzóna érte el, amelynek következtében 105-
110 kilométer/órás széllökések keletkeztek, rövid idő 
alatt átlagosan 10-11 milliméternyi csapadék esett le. A 
Vas megyei tűzoltóegységeket öt napon keresztül dolgoz
tatta a vihar, összesen mintegy négyszáz esetben riasz
tották őket a vihar okozta károk felszámolása érdekében.

A megye 216 településéből 193-ban van köteles polgári 
védelmi szervezet, összesen 4596 fővel, 23 településen 
pedig önkéntes polgári védelmi szervezet – települési 
mentőcsoport – működik. Ezek összesen 546 fővel látják 
el a polgári védelmi kötelezettségből adódó feladatokat. 
Viharkárok felszámolása során a Kőszegi Járási Írottkő 

Vas megye

Vonulási adatok

Tűzesetek száma: 490 db

Műszaki mentések száma: 1432 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 4 db

Téves jelzések száma: 368 db

490 db — — 1432 db

368 db —

4 db

Mentőcsoport két, a Szombathelyi Járási Borostyánkő 
Mentőcsoport, valamint a Narda Települési Mentőcso
port pedig egy-egy alkalommal avatkozott be.

Hatósági tevékenység

Az év folyamán a katasztrófavédelmi kirendeltségek és 
az igazgatóság összesen 1285 szakhatósági eljárásban 
vett részt. A szakhatósági eljárások közül 736 esetben az 
igazgatóság, 346 esetben a szombathelyi katasztrófavé
delmi kirendeltség, 104 esetben a körmendi, 99 esetben a 
sárvári kirendeltség járt el. A szakhatósági eljárások szá
ma az előző évhez viszonyítva öt százalékkal csökkent.

A tavalyi évben a hatósági munka legnagyobb szegmensét 
a vízjogi engedélyezési – elvi, létesítési, üzemeltetési, fenn
maradási, megszüntetési – eljárásokkal kapcsolatos ügyin
tézés jelentette. Ezek mellett jelentős számú szakhatósági 
feladatot is elvégeztek a szakterületen dolgozók. 2017-ben 
1037 határozatot adtak ki, ezen belül a vízjogi engedélye
zési eljárásban keletkezett határozatok száma 648 volt. A 
tavalyi évben 713 szakhatósági állásfoglalás született.

A veszélyes és küszöbérték alatti üzemek számában az 
elmúlt évben nem történt változás, 2 felső és 2 alsó kü
szöbértékű üzem, valamint 14 küszöbérték alatti üzem 
található a megye területén. 

Műszaki mentések megoszlása

Viharkár miatti beavatkozás 372 db

Épületomlás 10 db

Közúti baleset 248 db

Szén-monoxid-mérgezés 21 db

Veszélyes anyag környezetében 5 db

Holttest kiemelése 11 db

Méhek, darazsak eltávolítása 11 db

Állatmentés 12 db

Favágás 553 db

Egyéb 92 db
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Vas megye

Folyamatos volt a megye területén a veszélyes áruk szállí
tásának a kontrollja. Közúton 2375 járművet ellenőriztek 
a szakemberek, 388 tartozott a közúti veszélyesáru-szál
lítási szabályok (ADR) hatálya alá. Ezek közül 81 volt sza
bálytalan, rajtuk kívül 54 telephelyet is ellenőrzés alá von
tak a szakemberek. A vasúti veszélyesáru-szállítás (RID) 
ellenőrzése során az 535 kontroll alá vont vasúti kocsiból 
473 tartozott a RID hatálya alá. Az ellenőrzött vasúti ko
csikból 33 volt szabálytalan. A megyében egy, a vasúti 
szállítással összefüggő baleset történt, a Vépen történt 
baleset során 160 köbméter gázolaj került a környezetbe.

Gazdasági élet

A KEHOP-pályázatnak köszönhetően az elmúlt két év
ben Vas megyében két új, hazai gyártású, Rába-Heros 
Aquadux X-4000 gépjárműfecskendő állt rendszerbe, és 
várhatóan 2018-ban még egy érkezik majd Vas megyébe 
Az igazgatóság járműállománya a szerek száma és mű
szaki állapota alapján alkalmas a feladatok elvégzésére.

2017 utolsó negyedévében a Vizek-projekt keretében a 
hatósági szakterület számos új informatikai eszközt ka
pott: 37 darab kétmonitoros munkaállomást, 8 darab 
notebookot, 8 darab mobil nyomtatót, valamint 4 darab 
digitális fényképezőgépet. Szintén az év utolsó hónapjai
ban új EDR- rádiók is kerültek az igazgatóság kezelésébe. 

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen 165 db

Közlekedés 19 db

Ipar 25 db

Otthon 173 db

Kereskedelem 9 db

Egyéb 35 db

Egyéb vonulások, feladatok

Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat vonulása 194 db

Katasztrófavédelmi Mobil Labor vonulása 19 db

Tűzeseti helyszíni szemle 48 db

Tűzvizsgálat 28 db

Kiemelt események

A megye hivatásos tűzoltó-parancsnokságai 83 önkéntes 
tűzoltó egyesülettel kötöttek együttműködési megállapo
dást, ezek közül 78 Vas megyében működik. 2017-ben az  
önkéntes tűzoltó egyesületek 647 alkalommal segítették a 
hivatásos, illetve az önkormányzati tűzoltóságok beavat
kozásait. 84 alkalommal tűzhöz, 563 esetben pedig mű
szaki mentéshez vonultak. A vasi egyesületek a pályázatok  

elbírálását követően 47 millió 642 ezer forintnyi támoga
tást kaptak, ami kiemelkedő abból a szempontból is, hogy 
a teljes forrás csaknem 13,7 százaléka a megyébe került.

2017. október 7-én több mint 500 ember részvételével zaj
lott le a III. Vas Megyei Tűzoltó-találkozó. A rendezvényen 
időkapszulát is elhelyeztek a résztvevők Szombathely Fő 
terén, amely a megye tűzoltóinak névsorát, emléktárgya
kat és egy, az utókornak szánt üzenetet tartalmaz.

A tűzoltók számára megszervezett felmenő rendszerű tűz
oltószakmai verseny megyei döntőjét hivatásos kategóri
ában a sárvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság csapata, 
önkormányzati tűzoltóság kategóriában pedig a csepregi
ek nyerték. Az önkéntes tűzoltó egyesületek 2017-ben is 
igen aktívan vettek részt a számukra szervezett sportver
senyeken. A területi versenyről továbbjutott csapatok me
gyei tűzoltóversenyen mérhették össze magukat. A verse
nyeken összesen 27 egyesület 43 csapata vett részt.

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



Megyére jellemző veszélyeztetettség

• veszélyes anyagokat előállító, tároló,  
felhasználó létesítmények

• veszélyesanyag-szállítmányok
•   rendkívüli időjárás

•   tűzvédelmi veszélyeztetettség
•   ár- és belvízi veszélyeztetettség

Veszélyeztetettségi  
térkép

■ I. osztály 15 település
■ II. osztály 62 település
■ III. osztály 140 település

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
Önkormányzati tűzoltóságok száma:  4
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:  27

Veszprém
megye
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Általános tűzoltói és polgári védelmi  
feladatok

Veszprém megye településeinek mentő tűzvédelmét hat 
hivatásos és négy önkormányzati tűzoltó-parancsnokság 
látja el. A huszonhét, együttműködési megállapodással 
rendelkező önkéntes tűzoltó egyesület nagy mértékben 
hozzájárul a megye mentő tűzvédelméhez. A megye tűzol
tóit 2017-ben kevesebb káresethez riasztották, mint az elő
ző évben. Ennek egyik oka, hogy csökkent az időjárással 
összefüggő esetek száma, a másik ok az igazgatóság és a 
megyei tűzmegelőzési bizottság felvilágosító tevékenysége.

Veszprém megyében egy területi, tíz járási és hetven-
nyolc települési önkéntes mentőcsoport működik. A tele
pülési mentőcsoportok közül hatvanhat szerzett sikeres 
nemzeti minősítést vezetés-irányítás és logisztika, vala
mint alapvető vízkárelhárítási feladatok végrehajtásából. 
2017-ben egyszer sem kellett az önkéntes mentőcsopor
tokat kárhelyszínen alkalmazni, más szervezetek kérése  

Veszprém megye

Vonulási adatok

Tűzesetek száma: 835 db

Műszaki mentések száma: 1191 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 7 db

Téves jelzések száma: 726 db 835 db —

— 1191 db

726 db —

7 db

 

nyomán azonban tevékenykedtek, például eltűnt személy 
keresésében vettek részt. Az önkéntes mentőszervezetek 
számára az év folyamán 34 gyakorlatot szerveztek, eze

ken összesen 411 ember vett részt. 2017. október 7-én He
gyeshalmon a Magyar Technikai és Tömegsportklubok 
Országos Szövetségéhez tartozó Veszprém Megyei Bú
várklub megújította a búvártevékenységéhez szükséges 
nemzeti minősítését.

Egy használaton kívüli irodaház gyulladt ki április 12-én 
késő este Veszprémben, a Budapest úton. Égett az épület 
egész, mintegy 250-300 négyzetméteres tetőszerkezete, 
valamint a bent található irodabútorok. A munkálatokat 
nagyban nehezítette, hogy a tető és a födém beszakadt. 
Elsőként a veszprémi hivatásos tűzoltók vonultak a hely
színre, hozzájuk Balatonfűzfőről és Pétfürdőről érkezett 
tűzoltórajok csatlakoztak. Az oltási munkálatokat a ka
tasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította.

Június 6-án este egy pétfürdői üzem egyik raktárépüle
te gyulladt ki. Három megye tűzoltói mintegy három óra 
alatt oltották el a raktárban tomboló lángokat. A bala
tonfűzfői, a pétfürdői, a veszprémi, a siófoki, a győri, a 
székesfehérvári, a pannonhalmi, valamint a kisbéri hiva
tásos tűzoltók a megyei tűzoltósági főfelügyelő irányítása 
mellett dolgoztak. A négy megyéből érkezett katasztrófa
védelmi mobil laborok szünet nélkül vizsgálták a levegő 
összetételét, de nem mutattak ki az egészségre veszélyes  

Műszaki mentések megoszlása

Viharkár miatti beavatkozás 172 db

Épületomlás 8 db

Közúti baleset 276 db

Szén-monoxid-mérgezés 27 db

Veszélyes anyag környezetében 7 db

Holttest kiemelése 9 db

Méhek, darazsak eltávolítása 8 db

Állatmentés 10 db

Favágás 381 db

Egyéb 293 db



186186 187187

Veszprém megye

anyagokat a levegőben, ezért nem volt szükség lakosság
védelmi intézkedésekre.

Egy nádtetős hétvégi ház tetőszerkezete kapott lángra 
Szigligeten, a Rókarántói utcában augusztus 1-jén, a déli 
órákban. A tűzesethez riasztott badacsonytomaji, ajkai 
és keszthelyi hivatásos tűzoltók több órás megfeszített 
munkával fojtották el a lángokat. Az egységek a megyei 
katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett  
a szomszédos, szintén nádtetős épület védelméről is gon
doskodtak. A beavatkozást nehezítette, hogy a kigyulladt 
épület födémje beszakadt. A hivatásos egységek munká
ját a zalaháp-sáskai és az ábrahámhegyi önkéntes tűzol
tók is segítették.

Hatósági tevékenység

Veszprém megyében 14 felső, 3 alsó küszöbértékű és 21 
küszöbérték alatti veszélyes üzem működik. Az üzemek 
időszakos hatósági ellenőrzését az igazgatóság a társha
tóságokkal egyeztetett ütemterv alapján végezte. Az üze
meltetők 2017-ben jogkövető magatartást tanúsítottak és 
a terveikben foglalt gyakorlataikat megtartották.

Tűzvédelmi szakterületen 4 supervisori ellenőrzés volt, 
iparbiztonsági és polgári védelmi szakterületen pedig 
egyaránt 7 esetben vizsgálódtak a szakemberek. A Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint a megyé
ben hatáskörrel rendelkező vízügyi hatóság megkeresése 
nyomán 73 felügyeleti helyszíni ellenőrzés zajlott. A vi
zek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésével szem
beni védelméhez szükséges szabályok betartása kapcsán 
33 hatósági ellenőrzés volt. 

Egyéb vonulások, feladatok

Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat vonulása 56 db

Katasztrófavédelmi Mobil Labor vonulása 28 db

Tűzvizsgálat 28 db

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen 319 db

Közlekedés 16 db

Ipar 26 db

Otthon 272 db

Kereskedelem 18 db

Egyéb 184 db

Mint minden évben, az igazgatóság 2017-ben is kiemelten 
kezelte a pirotechnikai tevékenységgel kapcsolatos szak
hatósági ügyeket: 68 szakhatósági állásfoglalás született. 

Gazdasági élet

Az igazgatóság infrastrukturális hátterének fejlesztése 
2017-ben is folytatódott. Ennek keretében az igazgatóság 
főépületének áramellátását biztosító elektromos elosztó
szekrény cseréjére, valamint a tetőszerkezet felújítására 
is sor került. A megye mentő tűzvédelmi helyzetét három 
új gépjármű, egy Iveco Magirus magasból mentő szer, va
lamint két Rába-Heros Aquadux X-4000 gépjárműfecs
kendő erősíti, amelyek Pápán és Pétfürdőn teljesítenek 
szolgálatot.

Kiemelt események

A nyári időszakban tíz héten keresztül tartott tűzmeg
előzési bemutatókat az igazgatóság a zánkai Erzsébet Tá
borban, összesen tizenhatezer gyermek ismerkedhetett 
meg a katasztrófavédelem tevékenységével, a tűzoltók 
által használt felszerelésekkel és azokkal az alapvető ma
gatartási szabályokkal, amelyek segítségével a kárese
mények bekövetkezésének valószínűsége csökkenthető.  

Az őszi és a téli időszakban a rendkívüli téli időjárás al
kalmával jelentkező káresemények, a kéménytüzek, va
lamint a szén-monoxid-mérgezések megelőzése érdeké
ben folyt kiemelkedő szakmai munka. Fontos eseménye 
volt a megyének a Veszprémben első ízben megtartott 
úgynevezett védelmi nap, amelynek keretében a megyé
ben szolgálatot teljesítő fegyveres és rendvédelmi szer
vek mutatkoztak be több száz érdeklődő előtt.

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
8200 Veszprém, Dózsa György utca 31. 
E-mail-cím: zala.titkarsag@katved.gov.hu



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:  38

Megyére jellemző veszélyeztetettség

• ár- és belvíz
• veszélyes vegyi anyagokat előállító, tároló, 

felhasználó objektumok
•   veszélyesanyag-szállítmányok

•   rendkívüli időjárás
•   tűzvédelmi veszélyeztetettség

Veszélyeztetettségi  
térkép

■ I. osztály 7 település
■ II. osztály 32 település
■ III. osztály 219 település

Zala
megye
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Általános tűzoltói és polgári védelmi  
feladatok

A megyében a káreseteknél végzett beavatkozások szá
ma jelentős mértékben emelkedett az előző évhez képest. 
A tűzesetek száma 41 százalékkal, a műszaki mentéseké 
pedig több mint a duplájára nőtt. A műszaki mentések 
magas száma leginkább a rendkívüli időjárási helyzetek
re vezethető vissza. A tűzesetek terén bekövetkezett nö
vekedés a tavaszi és a nyári hónapok száraz időjárásához 
köthető, de a tűzgyújtási tilalom elrendelését követően 
a tűzesetek száma már csak kis mértékben emelkedett.

A területi rendeltetetésű, 46 fős Zala Mentőcsoport fő
ként Zala megyei önkéntes tűzoltókból szerveződött, el
sősorban árvízvédelmi és kutatás-személykeresés tevé
kenységre. A mentőcsoport 2012 novemberében szerezte 
meg minősítését. A mentőcsoport 2013 nyarán a dunai 
árvízi védekezésben is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, 
a tavalyi évben pedig sikeresen újraminősíttette magát. 

Április 24-én csaknem háromezer négyzetméteren, hét 
méter magasságban égett a szeméttelep Zalabéren. A tűz-
esethez Keszthelyről, Zalaegerszegről és Sárvárról hiva-
tásos, Zalaszentgrótról önkormányzati, Zalaszent iván- 

ról pedig önkéntes tűzoltók érkeztek. A kiterjedt hulla
déktüzet csaknem negyven tűzoltó oltotta több vízsugár
ral és habsugárral, munkájukat a megyei katasztrófavé
delmi műveleti szolgálat irányította. A rajok huszonkét 
óra alatt tudták teljesen megfékezni a lángokat.

Zala megye

Vonulási adatok

Tűzesetek száma: 546 db

Műszaki mentések száma: 1271 db

Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 24 db

Téves jelzések száma: 249 db

546 db — — 1271 db

249 db —

24 db

Június 21-én tűz ütött ki egy gyár telephelyén lévő rak
tárépületben, a nagykanizsai Kinizsi utcában. A hely
színre elsőként kiérkezett városi hivatásos tűzoltók meg
állapították, hogy a raktárépület második emeletén csap
tak fel a lángok. A mintegy tizenegyezer négyzetméteres, 
többszintes raktárépületben kétezer négyzetmétert 
érintett a tűz. A keletkezés idején az épületben csaknem 
száz ember tartózkodott, akik a tűzoltók kiérkezése előtt 
elhagyták a raktárt. A tűzoltók a tüzet rövid idő alatt kö
rülhatárolták, így a lángok a szomszédos szintekre, illet
ve az épület északi és déli részére nem terjedtek át. A tűz 
oltásán több mint ötven tűzoltó dolgozott, a munkálato
kat több, a környező tűzoltóságokról érkezett létraszer, 
valamint vízszállító is segítette. A tüzet a kora esti órák
ra oltották el. A szakszerű beavatkozásnak köszönhetően 
több milliárd forintnyi értéket mentettek meg a tűzoltók.

Augusztus 10-től 12-ig orkán erejű, helyenként 113 kilo
méter/órás széllel tombolt a lehűlést is okozó vihar Zala 
megyében. Jelentős mennyiségű csapadék nem esett, 
azonban a szél erőssége miatt 303 alkalommal kellett be
avatkozniuk a megye hivatásos és önkéntes tűzoltóinak. 

Műszaki mentések megoszlása

Állatbaleset 10

Baleset magasban 2

Baleset mélyben 1

Fakidőlés 331

Közúti baleset 243

Technológiai meghibásodás 2

Vasúti, mozdonybaleset 1

Vízi közlekedési baleset 1

Favágás 97

Egyéb 138

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen 250 db

Épített környezet 208 db

Közlekedési területen 44 db

Egyéb 10 db
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Jellemzően autókra, járdákra, utakra, épületekre, vasúti 
felsővezetékekre dőlt fák eltávolítása érdekében riasz
tották az egységeket. A vihar leginkább Lenti és Zala
egerszeg vonzáskörzetét tépázta meg, így innen érkezett 
a legtöbb segélykérő hívás is. Személyi sérülés egyetlen 
esetben sem történt. 

Hatósági tevékenység

Az elmúlt évben két-két alkalommal zajlott ADR (közúti 
veszélyesáru-szállítás szabályai), illetve RID (vasúti ve
szélyesáru-szállítás szabályai) Disaster ellenőrzési akció. 
Három alkalommal volt több megyét érintő ADR elle
nőrzés is, amelyek közül egyet az igazgatóság szervezett. 
A tavalyi évben 42 alkalommal került sor ADR telephe
lyi, 113 alkalommal pedig ADR ellenőrzésre. A veszélyes 
áruk vasúti fuvarozását érintően 9 telephelyi ellenőrzés 
történt, míg a veszélyes áruk vasúton történő szállítását 
31 alkalommal ellenőrizték. A sármelléki polgári repülő
téren veszélyes áruk légi szállításával kapcsolatos telep
helyi ellenőrzést 6 esetben tartott az igazgatóság.

2017-ben a veszélyesáru-szállítást illetően az igazgatóság 
két esetben járt el másodfokú hatóságként. Egy esetben 
megváltoztatta az elsőfokú döntést, a másik esetben pe
dig helybenhagyta azt.

Egyéb vonulások, feladatok

Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat vonulása 127 db

Katasztrófavédelmi Mobil Labor vonulása 8 db

Tűzeseti helyszíni szemle 35 db

Tűzvizsgálat 34 db

Gazdasági élet

Az igazgatóság 2017-ben három új Rába-Heros Aquadux 
X-4000 gépjárműfecskendőt helyezett üzembe, továbbá 
egy Mercedes 1234 típusú fecskendő teljeskörű javítá
sára is sor került. Az igazgatóság épületében sikerült ki
alakítani egy az operatív törzs bázisaként, vagy iparbiz
tonsági információs központként használható helyiséget.  
A helyiséget a legmodernebb eszközökkel szerelték fel, 
így minden feltétel adott ahhoz, hogy a tűzoltói beavat
kozások számának hirtelen megemelkedésekor a legma
gasabb szinten támogassák a döntéshozók munkáját.

Egyéb témák

Zala megyében tovább nőtt az önkéntes tűzoltó egyesü
letek száma 2017-ben, immáron 38 egyesülettel állnak 
együttműködési megállapodásban a hivatásos tűzol
tó-parancsnokságok. Öt olyan egyesület van a megyé
ben, amelyik hivatásos egység nélkül, önállóan is beavat
kozhat tűzeseteknél és műszaki mentéseknél.

A novemberben második alkalommal megrendezett orszá
gos katasztrófavédelmi mobil laborok versenyén az igazga
tóság csapata az összetett verseny második helyén végzett.

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