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Vezetői előszó

Hagyomány és innováció. Ez a két kifejezés hűen 
tükrözi azokat a törekvéseket, amelyek jegyében 
a katasztrófavédelem elmúlt éve telt.

A hagyomány a szervezet esetében nem kizárólag a történel-
mi tradíciók ápolását jelenti, hanem azt a hagyományosan 
szilárd értékrendet, elismert megbízhatóságot, jól kialakí-
tott szakmai bázist, egyértelmű és stabil szabályrendszert, 
amely mentén tervezzük, és munkával, elhivatottsággal 
meg is éljük a hétköznapokat. A hagyomány számunk-
ra azt jelenti, hogy vannak olyan örökölt és tiszteletben 
tartott alapértékek, amelyek megkérdőjelezhetetlenek, 
amelyektől nem térünk el, és amelyekre büszkék vagyunk.

Mi más is lehetne a katasztrófavédelem törekvéseinek 
legfőbb célja, mint az emberek biztonsága? Ahogy a szer-
vezet állományával szemben megfogalmazott elvárások 
között is a fegyelem, az alázat, a maximális odafigyelés, a 
legmagasabb szintű munka áll az élen.

Ha a hagyományok adják az alapot, akkor az innováció 
azon törekvések közös többszöröse, amelyek a jövőbe 
mutatnak; a haladó szellemiség, a megújulás, az állandó 
jobbítás, a tökéletesítés szándéka, amelynek nyomán lak-
tanyák épülnek, járművek készülnek, új eszközök kerülnek 
a tűzoltók kezébe, javul a technológia, képzések zajlanak 
vagy kiadványok születnek.

Tavaly is megtapasztalhattuk, hogy milyen nehéz a kiszá-
míthatatlanra készülni, és nem kisebb kihívás elhárítani 
a bajt, kivédeni az időjárás szélsőségeit, kalkulálni azok-
kal a természeti, társadalmi és technológiai változókkal, 
amelyek meglétéről egy évvel ezelőtt meglehet, még tu-
domásunk sem volt. 

Manapság már külön tudományág a jövőkutatás. Ez a 
társadalomtudomány egyebek között a fent felsorolt te-
rületeket érintően is azt kutatja, hogy milyen változást 
okoz az emberiség életében a technika rohamos fejlődé-
se, a folyamatos társadalmi átszerveződés vagy éppen a 
klímaváltozás. Maguk a változások is egyre gyorsabban 
követik egymást, így a hosszú távú tervezést mindinkább 
rövid távú, gyors és hatékony intézkedések váltják fel, az 
azonnali helyzetfelismerés és reagálás a túlélés záloga lehet. 

Mi köze ennek a katasztrófavédelemhez? Szervezetünk 
életében nélkülözhetetlen a tervezés és felkészülés, a je-
lenségek tanulmányozása, az ok-okozati összefüggések 
feltárása, az előrejelzés, a hatástanulmány, a valamiért 
fontos vagy tanulságos esetek feldolgozása. Ha a világ 
változása felgyorsul, akkor ahhoz elsőként azoknak kell 
alkalmazkodniuk, akiknek e rohamos változások közepet-
te is a nyugalmat, rendet, biztonságot kell garantálniuk. 

Erre készülünk a nyugodtabb időkben, és ezért dolgozunk 
a nehéz időszakokban is. 

A tavalyi esztendő krónikáját alapul véve mindjárt az év 
első napján megváltoztak a kéményseprés szabályai. A 
változás lényege, hogy az egylakásos ingatlanban élők már 
maguk felelnek a kéményük állapotáért. E felelősséget 
nem kell egyedül viselniük, a katasztrófavédelem folyama-
tosan kommunikálta mindazokat a hasznos információ-
kat, amelyekkel megkönnyíthettük a döntést, és amelyek 
nyomán megelőzhető volt a baj. Az egész évet végigkísérő 
tájékoztatási kampányaink szerteágazó témákat öleltek fel, 
a családokat, háztartásokat, településeket, gyárakat, ipari 
létesítményeket, szolgáltatókat, közlekedési gócpontokat, 
országrészeket érintő veszélyhelyzetekre történő felkészü-
lés során mindig éberen és aktívan volt jelen a szervezet.

A kiszámíthatatlan események sajátossága azonban ép-
pen az, hogy időnként a megelőző tevékenység ellenére 
bekövetkeznek. A katasztrófavédelem alapvető rendel-
tetése, hogy ezekben a helyzetekben se maradjon senki 
magára. Tűzoltóink nem késlekedtek márciusban, ami-
kor intenzív havazás érte el Magyarországot, az ország 
hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóegységeit 
több száz helyszínre riasztották, számos településen volt 
áramkimaradás, vezetékek szakadtak le a rájuk nehezedő 
hó és ónos eső súlyától. Több megyében is operatív törzs 
működött, végül a károkat felszámolták, és visszaállt a 
hétköznapok nyugalma.

Ha már a bevezetőt a hagyományok és innováció kettő-
sével kezdtem, e gondolatmenethez kanyarodom vissza a 
lezárásban is. Tavaly nyolcvanadik jubileumát ünnepelte 
a Katasztrófavédelem Központi Zenekara, hetvenéves lett 

a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ. Ez utóbbi 2018-
ban is több száz ifjú tűzoltót bocsátott útjára, falai között 
képzik a legújabb technikák kezelőit is.

Mindemellett folyamatosan újultak a laktanyák, épültek a 
tűzoltóőrsök, korszerűsödött az eszközpark, saját fejlesz-
tésű tűzoltógépjárművek gördültek le a gyártósorról, meg-
kezdődött a legmodernebb technikai eszközök beszerzése. 
Olyan programok indultak el, amelyek segítenek ütőképes 
választ adni a nagy kiterjedésű, hosszasan elhúzódó ve-
szélyhelyzetekre is. Az együttműködés pillérei is tovább 
erősödtek, éves összefoglalónkból kitűnik, hogy a hivatá-
sos katasztrófavédelmi erőkön túl számos, az együttmű-
ködésre alaposan felkészített önkéntes tűzoltó egyesület 
és mentőszervezet áll készenlétben.

E hasábokon lehetetlen mindarról beszámolni, ami szer-
vezetünk életében egy év alatt történt. Lapozzanak hát 
bele az évkönyvbe, amelynek oldalain szemléletes táb-
lázatok és fotók dokumentálják mindazt, hogy miért is 
indul el nap mint nap a hétköznapok csatájába csaknem 
tizenkétezer ember.

 Dr. Góra Zoltán
 tűzoltó vezérőrnagy
 főigazgató



Erdélyi Krisztián
tűzoltó dandártábornok

főigazgató-helyettes

Dr. Bérczi László
tűzoltó dandártábornok

országos tűzoltósági főfelügyelő

Érces Ferenc
tűzoltó ezredes

mb. megelőzési és engedélyezési 
szolgálatvezető

Vietórisz Ágnes
tűzoltó ezredes

mb. humánszolgálat-vezető

Dr. Góra Zoltán
tűzoltó vezérőrnagy

főigazgató

Dr. Tóth Ferenc
tűzoltó dandártábornok

országos polgári védelmi főfelügyelő

Bartók Péter
tűzoltó ezredes

gazdasági főigazgató-helyettes

Mecsei Judit
tűzoltó ezredes

ellenőrzésiszolgálat-vezető

Dr. Mógor Judit
tűzoltó dandártábornok

hatósági főigazgató-helyettes

Gulyásné Dr. Gyurka Tímea
tűzoltó ezredes
hivatalvezető

Kovács Miklós Bonifác
tűzoltó alezredes

mb. országos iparbiztonsági főfelügyelő

Újhegyi Katalin
kommunikációsszolgálat-vezető
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Tűzvédelmi és 
Kéményseprőipari-

szabályozási
Főosztály

Tűzoltósági
Főosztály

A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet struktúrája

Önkormányzati 
Közbiztonsági

Referensek

Önkormányzati
Tűzoltóságok

Önkéntes Tűzoltó
Egyesületek

Nem hivatásos, önkéntes
és köteles polgári védelmi

szervezetek

Munkahelyi
Polgári Védelmi

Szervezetek

Járási
Mentőcsoportok

Köteles
PV Szervezet

Települési
Polgári Védelmi

Szervezetek

Önkéntes
Mentőszervezet

Létesítményi
Tűzoltóságok

Védelmi Bizottság Titkárok 
és TitkárhelyettesekHivatal

Katasztrófavédelmi
Kirendeltségek

Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokságok

Katasztrófavédelmi Őrsök

Megyei (Fővárosi)
Katasztrófavédelmi

Igazgatóságok

Települési Önkéntes
Mentőcsapatok

Megyei Rendeltetésű
Önkéntes Mentőcsapatok

Települési Rendeltetésű
Polgári Védelmi Szervezetek

Jogi FőosztályRevizori
Főosztály

Szemályzeti
Főosztály

Költségvetési
Főosztály

Országos
Iparbiztonsági
Főfelügyelőség

Országos 
Tűzoltósági 

Főfelügyelőség

Országos Polgári 
Védelmi 

Főfelügyelőség

Nemzetközi Főosztály
Belső Ellenőrzési

és Felügyeleti
Főosztály

Térségi Oktatási 
Központ

Katasztrófavédelmi 
Oktatási Központ

Telephelyek

NKE 
Katasztrófavédelmi 

Intézet

Területi
Egészségügyi, 

Pszichológiai és 
Munkabiztonsági 
Ellátó Központok

Igazgatási Főosztály

Hatósági
Főigazgató-helyettesi

Szervezet

Gazdasági
Főigazgató-helyettesi

Szervezet
Humánszolgálat Ellenőrzési

Szolgálat

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Kommunikációs SzolgálatFőigazgatói Titkárság

Országos 
Egészségügyi, 

Pszichológiai és 
Munkabiztonsági 

Központ

Oktatásigazgatási 
és Kiképzési

Főosztály

Informatikai
Főosztály

Műszaki
Főosztály

Ingatlangazdálkodási,
Beruházásszervezési 

és Projektelszámolási
Főosztály

Térségi
Logisztikai
Központok

Gazdasági Ellátó
Központ

HEROS Zrt.

Projektiroda

Veszélyes
Üzemek

Főosztály

Veszélyes
Szállítmányok

Főosztály

Kritikusinfrastruktúra
-koordinációs

Főosztály

Vízügyi és 
Vízvédelmi
Főosztály

Tervezési és Védelmi 
Igazgatási Főosztály

Atomerőmű 
Engedélyezési

Főosztály

Veszélyhelyzet-
kezelési 

Főosztály

Tűzmegelőzési
Főosztály

Megelőzési és
Engedélyezési

Szolgálat

Általános
Főigazgató-helyettesi

Szervezet

Központi
Főügyeleti
Főosztály

HUNOR Hivatásos 
Katasztrófavédelmi Kutató 

Mentő Szolgálat

Központi Rendeltetésű
Polgári Védelmi

Szervezetek
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az új típusú, a közös rendvédelmi alapfeladatokra is fel-
készítő tűzoltószakképzés keretében. 

13. Megtartotta első 2018-as ülését a Kirendeltség vezetők 
Fóruma. A találkozón egyebek mellett a mentő tűzvédelem 
tavalyi tevékenységéről, az ország katasztrófakockázat-ér-
tékeléséről, a szórakozóhelyeken végzett ellenőrzésekről, 
valamint a hálózatbiztonságról esett szó. 

16. A BM OKF és a Katasztrófavédelmi Oktatási Köz-
pont százhuszonhárom, frissen végzett tűzoltót bocsá-
tott ki. Ugyanezen a rendezvényen tett esküt tizenegy 
tűzoltótisztjelölt, akik eredményesen zárták a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének 
nappali tagozatos alapképzésének első félévét. 

17-18. A HUNOR hivatásos mentőszervezet mentőkutyás 
egysége éves képzési programja részeként, a BM OKF tá-
mogatásával részt vett az IRO (Nemzetközi Mentőkutyás 
Szervezet) Salzburgban megtartott képzésén.

bevezetése volt. Az egységes gyakorlattervező program 
országos bevezetése érdekében az országos tűzoltósági 
főfelügyelőség központi továbbképzést szervezett a prog-
ram megismerése és kezelésének elsajátítása céljából a 
tűzoltósági főfelügyelők és felügyelők részére. 

26-27. Nyílt napokkal várta a felvételi előtt álló közép-
iskolásokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. A Kataszt-
rófavédelmi Intézet dolgozói mindkét napon számos ér-
deklődőnek mutatták be a képzési palettát és ismertették 
a felvételivel, valamint az egyetemi élettel kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókat.

26-28. Az Európai Unió bizottságának finanszírozásában 
nagyszabású EU-MODEX terepgyakorlat zajlott Dániában, 
amelyen egy magyar szakértő, a BM OKF munkatársa is 
betekinthetett az Európai Unió polgári védelmi mecha-
nizmusának keretében kialakított beavatkozó egységek 
tevékenységébe. 

JA NUÁ R

1. Az Országgyűlés döntése nyomán január elsejével meg-
változtak a kéményseprés szabályai. A változás lényege, 
hogy az egylakásos – jellemzően családi házban – ingat-
lanban élők ezek után nem kapnak a kéményseprőipari 
szervtől, illetve egyes településeken az önkormányzati 
közszolgáltatótól a kéményellenőrzés időpontját megaján-
ló értesítést. A tulajdonosok az általuk használt tüzelő- 
fűtőberendezés fajtájától függően évente vagy kétévente, 
továbbra is ingyenesen, a nekik megfelelő időpontban 
maguk igényelhetik a kéményseprőipari ellenőrzést. 

15. Kéményseprőmesterek képzése kezdődött meg 
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a 
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ közös szervezésé-
ben. Ez volt a harmadik olyan kéményseprői mesterkur-
zus, amelyre a megyei ellátási csoportvezetők ajánlása 
alapján kerülhettek be a legkiemelkedőbb kéménysep-
rő-szakmunkások.

17-19. Háromnapos látogatást tett a Katasztrófavédelem 
Központi Múzeumában a CTIF Történeti és Dokumentá-
ciós Albizottságának három tagja. A szakemberek jártak 
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon is, 
ahol a szervezet működésével ismerkedtek.

18-20. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a teljes kép-
zési kínálatával várta az érdeklődőket a 18. Educatio 
Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon, a HUNGEXPO G. 
pavilonjában.

22-25. Az előző év egyik fontos lépése a hivatásos ké-
szenléti tűzoltóállomány képzésének a megújítása és 

31. A katasztrófavédelem munkáját támogató tanácsadó 
testületek elnökei ezen a napon számoltak be a 2017-
ben történtekről és a 2018-as tervekről a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetői előtt.

FEBRUÁ R

1. Százharminc tűzoltó futott és síelt Kékestetőn, az 
Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület és a Heves 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által megrende-
zett, tűzoltósíversennyel egybekötött Téli Sportnapon.

2. Rövid látogatást tett Budapesten Monique Pariat, az 
Európai Unió Veszélyhelyzet-kezelési és Humanitárius Fő-
igazgatóságának vezetője, aki egy új katasztrófahelyzet-ke-
zelési eszköz kidolgozására tett javaslatot az országos ka-
tasztrófavédelmi főigazgatóval folytatott beszélgetése során. 

2. Bács-Kiskun megye újabb két településén, Kunbaján 
és Mátételkén vette át a katasztrófavédelem kéménysep-
rőipari szervezete a lakossági kéményseprést.

6. Közös szakmai képzést tartott a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az Országos Víz-
ügyi Főigazgatóság. 

7. Hétszáz darab, karbantartást nem igénylő, tízéves 
élettartamú füstérzékelőt adományozott a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak a Honeywell Sza-
bályozástechnikai Kft.

7. Az ország négy rendészeti szakgimnáziumában ösz-
szesen százharmincegyen kezdték meg tanulmányaikat 
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Ergométeres Bajnokságon. A legeredményesebb hazai 
csapat a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságé lett. 

5. Harminckilenc munkavállaló nyolcszáz órás kémény-
seprő-szakképzése kezdődött meg a Katasztrófavédelmi 
Oktatási Központ péceli intézetében. A sikeresen vizsgá-
zók szeptember 13-án vették át bizonyítványukat. 

7. 12 óra 22 perckor kisebb, a Richter-skála szerint 2,4-
es erősségű földrengés volt a Somogy megyei Vése község 
közelében, mintegy négy kilométeres mélységben. A föld-
rengés észleléséről sem az MTA CSFK GGI Kövesligethy 
Radó Szeizmológiai Obszervatóriumba, sem a Somogy 
megyei katasztrófavédelem műveletirányítási ügyeletére 
nem érkezett lakossági bejelentés.

8. Innovációk és megoldások az építészeti tűzvédelemben 
címmel tartott közös konferenciát a Katasztrófavédelmi 
Oktatási Központ péceli bázisán a Katasztrófavédelmi 
Tudományos Tanács és a Magyar Tűzvédelmi Szövetség. 

12. Dr. Áder János köztársasági elnök a belügyminiszter 
javaslatára nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából 
tűzoltó dandártábornokká nevezte ki dr. Mógor Judit 
tűzoltó ezredest, a BM Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság hatósági főigazgató-helyettesét és dr. Demény 
Ádám tűzoltó ezredest, a Közbeszerzési és Ellátási Főigaz-
gatósági főigazgatóját. Az erről szóló dokumentumokat 
az államfő március 12-én adta át a Sándor-palotában.

12. Országos konferenciát tartott a BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság a szabadtéri tüzek megelőzé-
sére történő felkészülés aktuális kérdéseiről. 

1. Megtartotta központi polgári védelmi ünnepségét a 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A ren-
dezvényen negyvenketten vettek át miniszteri, illetve 
főigazgatói elismerést. 

1-2. A Nemzetközi Tűzoltószövetség (CTIF) keretén be-
lül 2017 nyarán megalapított tűzvizsgálati munkacsoport 
magyar és cseh szakemberei tanácskoztak Prágában. A 
találkozón a munkacsoport működéséről és szakmai le-
hetőségeiről is szó esett. 

1-2. Erős földrengés következményeinek elhárítását 
gyakorolta a HUNOR és a HUSZÁR Tolna megyében. 
Emellett a KoboToolbox – KoboCollect térinformatikai 
alkalmazás használatát gyakorolták a résztvevők, a prog-
ram a kárhelyszínek beazonosítását segíti a városi kutató 
és mentő tevékenység során. 

3. Ötvennyolc versenyző húzta az ergométert a Szolno-
kon megrendezett, tizedik Országos Katasztrófavédelmi 

19-28. Február harmadik hetétől a hónap végéig intenzív 
havazás volt elsősorban az ország dunántúli területein, 
valamint a fővárosban, Pest, Heves és Nógrád megyé-
ben. A havazással kapcsolatos beavatkozások irányítá-
sára országos szinten és több megyében is operatív törzs 
működött. A tűzoltókat számos, a télies útviszonyok mi-
att bekövetkezett balesethez riasztották, máshol a tüzek 
adtak munkát: a kemény hideg miatti intenzívebb fűtés 
többször vezetett tűzhöz.

21. Az elmúlt évben végzett feladatok, valamint a 2018-
ra tervezett munka is szóba került a Tűzvédelmi Tanács-
adó Testület ülésén.

22. Szakmai egyeztetést tartott Szentendrén a BM OKF, 
amelynek középponti témája az árvízi veszélyhelyzet-ke-
zelési felkészülés volt. Az értekezleten a minisztériumok 
és országos hatáskörű szervek védelmi igazgatási veze-
tői, valamint a megyei és a fővárosi védelmi bizottságok 
titkárai és titkárhelyettesei vettek részt. 

23. Átadták a Ne égess! elnevezésű pályázat díjait a 
Katasztrófavédelem Központi Múzeumában. A pályázat 
témája a tűzoltóverseny volt, amelynek részeként az is-
kolásoknak egy átélt vagy elképzelt eseményt kellett le-
rajzolniuk, vagy megfogalmazniuk. A 2018-as pályázatra 
csaknem ezer alkotás érkezett. 

26. Megtartotta együttes ülését az Országos Tűzmegelőzési 
Bizottság. A grémium áttekintette a 2017-es esztendőben 
elvégzett munkáról szóló beszámolót, illetve sorra vette a 
2018-as feladatokat. A cél változatlan volt: hatékony meg-
előző munkával erősíteni az emberek biztonságát. 

26. Megtartotta alakuló ülését az a tárcaközi mun-
kacsoport, ami felülvizsgálja a Magyarország nemzeti 
katasztrófakockázat-értékelési módszertanáról és an-
nak eredményeiről szóló, az Európai Uniónak három 
évvel ezelőtt elküldött jelentést, valamint a nemzeti 
katasztrófakockázat-értékeléssel kapcsolatos össze-
foglaló jelentést.

26-március 2. A HUNOR hivatásos és a HUSZÁR ön-
kéntes mentőszervezet negyedik generációjának harminc-
nyolc tagja egyhetes elméleti és gyakorlati felkészítésen sa-
játította el az ENSZ INSARAG kutatás-mentési ismereteit. 

M Á RCIUS

1. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter az országos ka-
tasztrófavédelmi főigazgató javaslatára március elsejei 
hatállyal kinevezte a Komárom-Esztergom Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság igazgatójává Szunyog Zoltán 
tűzoltó ezredest. 
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10. Megtartotta első féléves találkozóját a Tűzoltó-
parancsnokok Tanácsa. A grémium előtt egyebek mellett 
szó esett a tűzoltói pályázatokról, a napelemparkok tűzvé-
delmi kérdéseiről, illetve a panaszok, bejelentések témájáról. 

11. A BM Országos Judo Bajnokságon dr. Demény 
Ádám tűzoltó dandártábornok súlycsoportja minden 
versenyzőjét legyőzte és aranyérmet szerzett, a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság bajnoka pedig a második 
helyet szerezte meg. 

11-15. A Construma építőipari és otthonteremtési szakki-
állításon a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 
az Országos Tűzmegelőzési Bizottság és a BM OKF Gaz-
dasági Ellátó Központ közös standon képviseltette magát.

16. Országos képzéssorozat kezdődött a tűzoltók közle-
kedési balesetekkel kapcsolatos műszaki mentési tudá-
sának frissítése, naprakészen tartása érdekében. Az első 
mentorokat Szombathelyen készítették fel. 

18. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédel-
mi Intézete, három egyetem, valamint a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös szervezésében, 
„Tűzoltó Szakmai Nap 2018” elnevezéssel tudományos 
konferenciát tartottak Szentendrén.

19. A rendőrség napja alkalmából az országos rendőrfő-
kapitány a rendőrség és a katasztrófavédelem között, a 
közúti közlekedés biztonságának növelése érdekében, 
a veszélyesáru-szállítás ellenőrzésének területén meg-
lévő kitűnő együttműködésre tekintettel elismerésben 
részesítette Szitás Albert tű. alezredest, a BM OKF 
munkatársát. 

Á PR ILIS

1. E naptól kezdve az országban negyvenhetedikként, Pest 
megyében hatodikként önállóan avatkozhat be a Gyömrői 
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az önkéntesek a 
szomszédos Maglóddal együtt összesen harminckétezer 
ember biztonsága felett őrködnek. 

6. Újabb tíz, hazai gyártású Rába-Heros Aquadux X-4000 
típusú tűzoltójárművet adtak át a főigazgatóságon. A 
rendezvényen négy önkéntes tűzoltó egyesület felújított 
gépjárműfecskendőt kapott. 

6. A magyar katasztrófavédelem rendszerével ismerke-
dett a főigazgatóságon az az osztrák delegáció, amelynek 
egyes tagjai korábbi képzések, vagy közös gyakorlatok 
alkalmával már szerezhettek némi tapasztalatot a szer-
vezetről. A mostani találkozó fókuszában az ügyeleti 
rendszer állt. 

13. Délelőtt a Belügyminisztériumban, kora délután a 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon tar-
tottak ünnepséget az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc emlékére.

17-19. Északkelet irányából intenzív havazás érte el 
Magyarországot, a téli csapadék az ország egyes terüle-
tein erős hótorlaszokat és hóakadályokat emelt, a több 
milliméternyi ónos eső pedig nem egy helyen csúszós út-
szakaszokat okozott. Az ország hivatásos, önkormányzati 
és önkéntes tűzoltóegységeit a hónap harmadik hétvégé-
jén több száz helyszínre riasztották. Több megye számos 
településén áramkimaradás is volt, mert a vezetékek 
leszakadtak a rájuk nehezedő hó és ónos eső súlyától. 
A beavatkozások irányítására országos szinten és több 
megyében is operatív törzs működött, a főigazgatóságon 
működő munkaszervet meglátogatta a miniszterelnök, 
kabinetfőnöke és a belügyminiszter.

20-21. Kétnapos vasúti ellenőrzési akciót tartott a BM 
OKF és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A hat megyére 
kiterjedő DISASTER 2018 RID I. elnevezésű akció során 
összesen 2 ezer 281 vasúti járművet ellenőriztek, amelyek-
ből 1159 szállított a RID hatálya alá tartozó veszélyes árut. 

21. Mintegy húsz szakmai szövetség és egyesület, a ka-
marák és a társhatóságok vezetői is részt vettek a BM OKF 
által megszervezett tavaszi hatósági kerekasztal ülésen. 
A rendezvényen egyebek mellett a termelő, kiszolgáló 
és ellátórendszerek biztonságos működésének kérdése 
állt a fókuszban.

22. Egynapos felkészítésen gyakorolta az erőstámaszkész-
let használatát a HUNOR Mentőszervezet tizenhat tagja. 

22. A műveletirányítást támogató új programokról, esz-
közökről és lehetőségekről, valamint a beavatkozások 
kezelésének tapasztalatairól volt szó a megyei főügyeleti 
osztályvezetők és ügyeletvezetők továbbképzésén.

22. Kecskeméten rendezték meg a X. Országos Kémény-
konferenciát. 

23. Országos szintű katasztrófavédelmi együttműkö-
dési, árvízvédelmi felkészülési terepgyakorlat zajlott a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Baskón. 

29. A budapesti Tüskecsarnok Sportuszodában szálltak 
vízbe a BM OKF 2018. évi Országos Pontszerző Bajnokság 
Országos Úszóbajnokságának résztvevői. A csapatver-
senyt a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyerte.
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széplakon és Fertőhomokon, azaz több mint hatvanegy 
négyzetkilométernyi területen indul segíteni. 

2. Koszorúzással egybekötött ünnepi állománygyűlést 
tartottak Szent Flórián napja alkalmából a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. A rendezvényen a ka-
tasztrófavédelem számos munkatársa és a testülettel együtt-
működő több szervezet képviselője vehetett át elismerést. 

7. A katasztrófavédelem több mint háromszázhúsz mun-
katársa vágott neki az érettségi vizsgáknak. Június végén 
országosan összesen több mint háromszázan vehették át 
a sikeres matúrát igazoló bizonyítványt.

7-9. Háromnapos elméleti és gyakorlati felkészítésen 
vett részt Ausztriában a HUSZÁR Mentőszervezet. Az 
önkéntesekből álló, különleges kutató és mentési felada-
tokat végrehajtó csapat negyven taggal érkezett meg az 
ausztriai Tritolwerkben kialakított romvárosba, hogy az 

17-19. Háromnapos veszélyesáru-szállítási ellenőrzési 
akció zajlott a közutakon a katasztrófavédelem, a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal, valamint az Országos Rendőr- 
főkapitányság területi és helyi szerveinek részvételével. 
Az akció során több mint 4 ezer 200 járművet vizsgál-
tak a hatóságok. 

20. Közös ünnepséget tartott a Belügyminisztérium a 
rendőrség és a tűzoltóság napja alkalmából. A rendez-
vényen Pintér Sándor belügyminiszter Az év rendőre 
és Az év tűzoltója miniszteri díjakon kívül Bátorságért 
Érdemjeleket, Szent György-érdemjeleket, illetve Szent 
Flórián-érdemjeleket adott át, továbbá soron kívüli elő-
léptetéseket, tanácsosi és főtanácsosi címeket, valamint 
különböző emléktárgyakat adományozott.

20. A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság csapata diadalmaskodott az országos kismo-
torfecskendő-szerelő versenyen Móron. A püspökladá-
nyi tűzoltók alig több mint fél perc alatt teljesítették 
a futamot. 

20. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Ope-
ratív Program (KÖFOP) keretében megvalósuló Me-
zőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési 
Keretrendszeréről (VIZEK) tartottak szakmai értekezle-
tet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. 

21. Nyolcadik alkalommal tartottak közös majálist a 
tűzoltók és a rendőrök a Városligetben. Hagyományosan 
ekkor rendezték meg a felmenő rendszerű katasztrófavé-
delmi ifjúsági verseny országos döntőjét is. A BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Polgári 
Védelmi Szövetség által szervezett megméretés végén az 

általános iskolások között a sátoraljaújhelyi Petőfi Sán-
dor Református Általános Iskola, a középiskolások között 
pedig a Zemplén Térségi Katasztrófavédelmi és Polgári 
Védelmi Szövetség csapata szerezte meg az elsőséget. 

23. Az előző évinél másfél hónappal korábban, április 
utolsó hetében kezdődött és augusztus végéig tartott az 
országos szúnyoggyérítési program. A szakemberek ösz-
szesen 729 ezer hektáron avatkoztak be, 977 településen 
zajlott kémiai vagy biológiai szúnyoggyérítés légi és földi 
úton egyaránt.

23. A fővárosi igazgatóságon ülésezett a Tűzvédelmi 
Tanácsadó Testület. A találkozón egyebek mellett a Ma-
gyar Tűzoltó Szövetség tevékenységéről, a polgári védel-
mi szakterület által pályázaton beszerzett eszközökről, 
illetve a Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesület 
tevékenységéről esett szó.

23. A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum területén 
rendezték meg a BM OKF Országos Terepfutó Bajnok-
ságot. Kétszázkilencvennyolcan álltak rajthoz, a csapat-
versenyt a fővárosiak nyerték.

23-24. Több mint ezer hallgató és oktató – köztük a 
Katasztrófavédelmi Intézet – részvételével, Integrált vé-
delem 2018 címmel rendeztek kétnapos közös közszol-
gálati gyakorlatot a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. 

24. A tűzoltók elméleti és gyakorlati felkészítését szolgáló 
eszközöket, berendezéseket szerzett be saját költségveté-
séből a BM OKF, a gyakorlatoknál hasznos szimulációs 
eszközöket e napon vehették át a megyei igazgatók. A be-
ruházás összértéke meghaladta a harmincmillió forintot. 

26. A társszervekkel közös gyakorlatot tartott a kataszt-
rófavédelem az M43-as autópálya Szeged és Makó közötti 
szakaszán. A feltételezés szerint egy busz, egy tartálykocsi 
és több autó karambolozott. A beavatkozó egységek negy-
ven perc alatt harminc sérültet mentettek ki és láttak el. 

26. Hetedik alkalommal tartottak képzést a veszélyes 
áruk vasúti szállítását ellenőrző katasztrófavédelmi szak-
emberek számára Pécelen, a Katasztrófavédelmi Okta-
tási Központban. A négynapos kurzus végén huszonhét 
hallgató e napon tett sikeres vizsgát. 

M Á JUS

1. Ettől a naptól önállóan is beavatkozhat a Hegykő Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület. Győr-Moson-Sopron megye 
ötödik önállóan beavatkozó egyesülete Hegykőn, Fertő-
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földváron. A kétnapos felkészítésen a riasztási szoftvertől 
kezdve a tűzátjelzésen át a tűzvizsgálatig számos téma 
került terítékre.

13. 01:50-kor kisebb, 2,3-as erősségű földrengés volt a 
Pest megyei Márianosztra közelében, nyolc kilométeres 
mélységben. A földmozgást a lakosság nem érzékelte. 

14-15. Balatonföldváron tartotta meg első féléves tovább-
képzését az országos tűzoltósági főfelügyelőség az általa 
felügyelt szakterület képviselőinek. A kétnapos szakmai 
tanácskozás egy részén az országos erdőtűzoltási csoport 
tagjai is részt vettek. 

14-16. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófa-
védelmi Intézetének végzős hallgatói és oktatói számára 
tartott továbbképzést a BM OKF Hatósági Főigazgató-he-
lyettesi Szervezete.

9. Győr-Moson-Sopron megyében, a Kisalföldi Erdő-
gazdaság Zrt. Ravazdi Erdészetének területén, több mint 
hatvan résztvevővel rendezték meg a negyedik országos 
tűzoltó korongvadászversenyt.

9. Balatonföldváron tartotta meg soron következő 
tűzvizsgálati szakértői továbbképzését a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. 

9-10. A megyei kéményseprő-csoportvezetők, a gazda-
sági ügyintézők, továbbá a kéményseprőipari igazgatóhe-
lyettesi szervezet vezetői és koordinátorai részvételével 
zajlott a katasztrófavédelem kéményseprőinek 2018-as 
első, kétnapos továbbképzése.

9-12. Budapesten tartották a Nemzetközi Tűzoltószövet-
ség Ifjúsági Tűzoltó Vezetők Bizottságának 101. ülését és 
a CTIF Ifjúsági Tűzoltók 14. Szimpóziumát. 

10. E naptól kibővült a BM OKF feladat- és hatásköre 
– a hálózati és információs rendszerek biztonságának 
az egész unióban egységesen magas szintjét biztosító 
intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i (EU) 2016/1148 
európai parlamenti és tanácsi irányelv (NIS irányelv) 
hazai jogrendbe történő átültetésével az alapvető és be-
jelentés-köteles szolgáltatást nyújtókkal kapcsolatos ha-
tósági és eseménykezelési feladatokat a BM OKF látja el. 

10. Öt csapat részvételével első alkalommal rendezte 
meg a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 
105 tűzoltó váltómaratont: az indulóknak 105 kört kellett 
teljesíteniük a szekszárdi sportpályán. 

10-11. A szakterület aktualitásairól tartottak továbbkép-
zést a megyei főügyeleti osztályvezetők részére Balaton-

ENSZ INSARAG irányelveknek megfelelően végrehajtsa 
évente kötelező gyakorlatát. 

15-16. Az országos tűzvizsgálók, a tűzvizsgálatot végzők 
és a tűzoltósági főfelügyelők részére tartott továbbképzést 
az országos tűzoltósági főfelügyelőség.

15-18. A Hungexpo Budapesti Vásárközpontban tartot-
ták az Ipar napjai kiállítást, amelyen a katasztrófavédel-
met az iparbiztonsági és kéményseprőipari szakterület 
képviselte.

16. Budapesten, a Magyar Vasúttörténeti Parkban ren-
dezték az I. Állami Karrierexpót. Az állásbörzén az állami 
vállalatok, illetve a Belügyminisztérium szervezetei között 
képviseltette magát a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság is.

14-17. Operatív katasztrófavédelmi feladatokat gya-
korolhattak a NKE Katasztrófavédelmi Intézetének ka-
tasztrófavédelmi alapszakos, első- és másodéves, nap-
pali munkarendben tanuló hallgatói a főigazgatóságon. 
A négynapos képzésen résztvevők átfogó ismereteket 
szereztek a szervezet működéséről, valamint szakmai és 
gyakorlati oktatásban részesültek. 

22. Három hónap alatt összesen hét alkalommal egy-egy-
napos felkészítésen vettek részt a fővárosi és megyei 
katasztrófavédelmi mobil laborok munkatársai, hogy 
készségszinten tudják használni a korábban beszerzett 
vízanalitikai és vízmintavételi készleteket. Május huszon-
kettedikén a Komárom-Esztergom, a Fejér és a Győr-Mo-
son-Sopron megyei igazgatóság mobil laborjának legény-
sége vett részt a képzésen. 

23-24. Az országos tűzoltósági főfelügyelőség felkészítést 
tartott az önkéntes tűzoltó egyesületek, a létesítményi, 
illetve az önkormányzati tűzoltóságok képviselői számára.
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5-6. Kétnapos továbbképzést tartottak Balatonföldvá-
ron a hatósági osztályvezetők, szolgálatvezetők, vízügyi 
szolgálatvezető-helyettesek és iparbiztonsági főfelügye-
lők részére. A kurzuson az integrált hatósági tevékeny-
ség során szerzett tapasztalatokat dolgozták fel, különös 
tekintettel a veszélyesáru-szállítás kérdéseire.

5-7. Megtartotta második ülését a CTIF (Tűzoltóságok 
és Mentést Végző Szervezetek Nemzetközi Szövetsége) 
keretén belül működő, 2017 nyarán alapított Tűzvizsgá-
lati Munkacsoport. 

7. A Tavaszi Hatósági Kerekasztal rendezvény célkitűzé-
seivel összhangban, a hagyományteremtés szándékával 
interaktív munkaműhely-sorozat indult a főigazgatósá-
gon – az első rendezvény a vasútbiztonsági tematikus 
munkaműhely volt.

8. Lezárult a tizenegyedik tűzvizsgálati helyszínelő to-
vábbképzés az Országos Rendőr-főkapitányság Dunake-
szi Oktatási Központjában. A kéthetes oktatáson tizenhét 
tűzvizsgáló vett részt, így a képzés végeztével kétszázti-
zennégyre emelkedett a helyszíni szemlék lefolytatására 
alkalmas helyszínelők száma.

8. Átadták a tizennyolc éve alapított, a tűzvédelem nagy 
pártolójának, dr. Balogh Imrének nevét viselő emlékpá-
lyázat díjait. 2018-ban a pályázatok közül kettőt is külön 
elismerésre méltónak talált a bíráló bizottság. Az egyik 
a magasból mentő szer bevetésével, a másik pedig a ka-
tasztrófavédelmi mobil labor vezénylésével foglalkozott. 

11-12. Tizenhét fős szlovén delegáció tartózkodott Bu-
dapesten. A ljubljanai tűzoltósági főügyelet vezetőiből, 

JÚ NIUS

1. Június elsejétől négy dél-alföldi településsel, a 
Bács-Kiskun megyei Bácsalmással, Kéleshalommal, Rém-
mel és Tompával bővült a katasztrófavédelem kémény-
seprőipari szervezetének ellátási területe. 

1. Tizedik alkalommal rendezték meg a Rendvédelmi 
Sárkányhajó Magyar Kupát Budapesten, a népszigeti KSI 
vízitelepen. Női kategóriában a Fővárosi Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság, míg vegyes kategóriában a Terror-
elhárítási Központ csapata diadalmaskodott.

5. A zsámbéki Drivingcamp vezetéstechnikai centrum-
ban megrendezett Országos Közlekedésbiztonsági Ver-
seny döntője végeztével a legjobb tűzoltó gépjárművezető 
cím Pest megyéhez került, ügyintézői kategóriában pedig 
Veszprém megye bizonyult a legjobbnak. 

23-26. Rómában megtartotta első 2018-as találkozóját 
az Európai Tűzoltó Tisztek Szervezeteinek Szövetsége. 
Az egyeztetésen a főigazgatóságot az országos tűzoltósági 
főfelügyelőség munkatársa képviselte. 

25. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédel-
mi Intézeténél tett látogatást az Amerikai Egyesült Álla-
mok szárazföldi haderejének nyugalmazott altábornagya, 
Thomas P. Bostick PhD.

25. A Fővárosi Nagycirkuszban adták át az Országos 
Tűzmegelőzési Bizottság által meghirdetett 2018-as al-
kotói pályázat díjait. A pályázatra több mint ötezer al-
kotás érkezett. 

25-26. Hatodik alkalommal rendezte meg Ózdon a BM 
OKF és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság a „Stégmester” elnevezésű horgász-
versenyt.

27. A Nemzetközi Gyermeknap alkalmából megnyíltak a 
szertárkapuk: a gyermekeket és szüleiket ezen a napon az 
ország csaknem négyszáz tűzoltólaktanyája fogadta, hogy 
a családok megismerhessék a tűzoltók mindennapjait.

28-30. A kishomoki raktárbázison tartották a II. országos 
ADR-szakmai vetélkedőt. A díjakat június 4-5-én adták át 
Balatonföldváron. A veszélyes áruk közúti szállításának 
kontrollját végző szakemberek között a Nógrád megyei 
páros bizonyult a legjobbnak. 

29. E napon az országos katasztrófavédelmi főigazgató 
jóváhagyta a támogatási javaslatokat, így a központi költ-
ségvetésből 2018-ban az önkéntes tűzoltó egyesületeknek 
szánt hétszázmillió forintos támogatásából csaknem hatszáz 
egyesület részesült. Június közepén megszületett a döntés 
az önkéntes mentőszervezetek támogatásáról is, június 
végén pedig a BM OKF vezetője annak a pályázatnak az 
eredményét is jóváhagyta, amely alapján ötvenkilenc ön-
kormányzati tűzoltóság jutott védő- és tűzoltótechnikai, 
illetve egyéb eszközökhöz, felújításokhoz. A pályázaton 
nyert felszereléseket december első hetében kezdték át-
adni a megyei igazgatóságok az érintett szervezeteknek. 

30. A Magyar Rendvédelmi Kar és a Magyar Tűzoltó 
Szövetség képviselőinek részvételével szakmai fórumot 
tartottak a hazai gyártású gépjárműfecskendők témájá-
ban a BM Heros Zrt. telephelyén. A résztvevők betekin-
tést nyerhettek a hazai gyártású gépjárműfecskendők 
fejlesztési és összeszerelési folyamatába.
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laktanyaparancsnokokból, régiós szervek vezetőiből álló 
delegáció a magyar katasztrófavédelem, azon belül is első-
sorban a fő- és műveletirányítás rendszerével ismerkedett. 

11-13. Magyarországon tartották soron következő találko-
zójukat a Visegrádi Négyek országainak katasztrófa védelmi 
vezetői. A balatonföldvári ülésen, amelynek fókuszában a 
hatósági eszközökkel végzett megelőző tevékenység állt, 
Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia 
mellett vendégként egy japán szakember is jelen volt. 

12-13. Budapesten, a BKV Előre sportpályán rendezték 
a BM OKF országos pontszerző bajnokságának részét ké-
pező kispályás labdarúgótornát. A kétnapos kemény küz-
delem a szabolcsiak győzelmével és címvédésével zárult.

14. Elkészült hazánk katasztrófakockázat-kezelési ké-
pességeinek értékelése: Magyarországnak továbbra is a 
vizek kártételeire és a szélsőséges időjárásra kell legin-
kább felkészülnie. 

17-22. Az egyes uniós tagországok katasztrófa-kezelési 
rendszerével is megismerkedtek annak a tanfolyamnak a 
résztvevői, amelyet Innsbruckban tartottak. Az unió polgári 
védelmi mechanizmusának tanulmányozását célzó kurzu-
son, a bevezető tanfolyamon a magyar katasztrófavéde-
lem részéről Barta-Vámos László tű. őrnagy vett részt. 

18-20. A fővárosban megtartották a XIV. Gróf Széchenyi 
Ödön Országos Tűzoltósport-versenyt. A háromnapos ren-
dezvény során az ország hivatásos tűzoltói mérték össze 
erejüket és ügyességüket horoglétramászásban, százmé-
teres akadályfutásban, négyszer százméteres váltóban és 
kismotorfecskendő-szerelésben. Az összetett csapatver-

senyt Győr-Moson-Sopron megye tűzoltói nyerték, egyéni 
összetettben pedig Kupás Gergő tűzoltó törzszászlós, 
a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
versenyzője érte el a legjobb eredményt.

19. Lezárult a katasztrófavédelem fecskendőgyártási 
projektje: június harmadik hetében nyolc új magyar 
gyártású Rába tűzoltóautót vehettek birtokba a tűzoltók. 
A hazai tűzoltóautó-gyártás újraindítása, 2014 óta ösz-
szesen száznyolc tűzoltóautó készült el a BM Heros Zrt. 
üzemcsarnokában. Az utolsó széria egyik darabját júni-
us 19-én Pécsett adták át, a hét folyamán pedig további 
hét városban állították szolgálatba az uniós programból 
finanszírozott gépjárműveket, ezzel lezárult a katasztrófa-
védelem egyik legnagyobb fejlesztési projektje. 

20. Az ENSZ INSARAG képességek szinten tartásához 
szükséges logisztikai felkészülését tartotta meg a HUNOR 
mentőszervezet kijelölt állománya. Az egynapos tréning 
során egyebek mellett egy összetett feladatokat ellátó tá-
bort kellett kialakítaniuk a csapattagoknak.

21. A mezőgazdasági betakarítási munkákkal összefüg-
gő káresetek megelőzése címmel országos tűzmegelőzési 
konferenciát rendeztek Keszthelyen, a rendezvényen több 
aspektusból is áttekintették a szakemberek az ilyenkor 
szokásos munkálatok főbb tűzvédelmi vonatkozásait és 
megelőzésük lehetőségeit. 

21. Az ország katasztrófakockázat-kezelési képességeit 
összefoglaló értékelés tartalmával szorosan összefüggő 
szakmai kérdések is terítékre kerültek a Polgári Védelmi 
Tanácsadó Testületnek a Magyar Polgári Védelmi Szövet-
ség országos elnökségével közösen az Országos Műszaki 
Irányító Törzsben megtartott soros ülésén. 

23. A nemzetközi Duna-nap alkalmából – partnerszer-
vezeteivel közösen – a katasztrófavédelem a Duna öko-
lógiai értékeit bemutató rendezvényt tartott a Főváro-
si Állat- és Növénykertben. A játékos tudáspróbától a 
pelikánok látványetetéséig számos programmal várták 
az érdeklődőket. 

27. Átvette diplomáját a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Katasztrófavédelmi Intézetének 110 végzős hallgatója. A 
tudást bizonyító okmányokon kívül a kiváló tanulmányi 
és közösségi munkáért járó vitéz Roncsik Jenő emlék-
plakettek is gazdára találtak. 

30. Az NKE Rendészettudományi Kar 218 végzett hallga-
tója tett tiszti esküt a Budai Várban. A kar végzősei közül 
24-en a BM OKF tisztjeként kezdték meg szolgálatukat.

JÚLIUS

1. Ettől a naptól a kunszigetivel együtt már hat önkéntes 
tűzoltó egyesület avatkozhat be önállóan Győr-Moson-Sop-
ron megyében. A Kunsziget Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 
útnak indító ünnepségét június 8-án tartották.

1. Július elsejével a Bács-Kiskun megyei Bácsszőlős és 
Jánoshalma kéményeit is a katasztrófavédelem kémény-
seprői ellenőrzik és tisztítják. 

4. Átadták a belügyminisztériumi forrásból külsőleg, 
belsőleg és gépészetileg is megújult, a katasztrófavédel-
mi kirendeltségnek és a hivatásos tűzoltóságnak is helyet 
adó körmendi tűzoltólaktanyát. 

6-8. Tatán rendezték meg a IX. Országos Ifjúsági és a 
VIII. Országos Hagyományos Tűzoltóversenyt. A hagyo-
mányos versenyen a női és a férfi versenyt is a vértes-
somlói önkéntesek nyerték, a fiatalok versenyén pedig a 
lányok és a fiúk között is a pázmándi önkéntesek csapata 
lett a legjobb.



24 25

Krónika 2018

AUGUSZ TUS

1. A hónap első napjától önálló beavatkozásra jogosult 
a Nógrád megyei Héhalom Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 
Az útnak indító ünnepséget augusztus 4-én tartották. A 
héhalmiak Héhalom, Palotás, Buják, Kisbágyon, Egyhá-
zasdengeleg, Erdőtarcsa és Szarvasgede közigazgatási 
területén végezhetnek mentő-tűzvédelmi feladatokat. 
Október 29-én az egyesület egy Mercedes Rosenbauer 
1124 TLF 2000 tűzoltó gépjárműfecskendőt vehetett át 
a főigazgatóságtól.

4-5. Augusztus első hétvégéjén zajlott a Tűzkakas Orszá-
gos Tűzoltó Strandfoci Bajnokság Pakson. A vándorkupát 
2018-ban a pécsi tűzoltók vihették haza. 

16. Állami ünnepünk, augusztus 20. alkalmából elisme-
réseket adott át Kontrát Károly miniszterhelyettes, par-
lamenti államtitkár a Belügyminisztériumban. Ugyanezen 
a napon a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató-
ságon is ünnepséget tartottak.

24-25. Hét ország 169 sportolója részvételével, a Vas 
megyei Bükfürdőn tartották meg a Toughest Firefighter 
Alive (TFA) versenyt.

27-29. A záhonyi vasúti átrakóban berendezett helyszí-
neken zajlott a II. Országos RID Veszélyesáru-szállítási 
Vetélkedő. A veszélyes áruk vasúti szállítását ellenőrző 
katasztrófavédelmi szakemberek országos versenyének 
eredményeit szeptember 14-én hirdették ki: a győztes-
nek járó kupa mellett a vándorserleget is a házigazdák, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakemberek vihették 

7. Életének 53. évében, 2018. július 7-én elhunyt Bakos 
Attila tűzoltó százados, a Katasztrófavédelem Központi 
Zenekarának szólamvezetője. A kollégától július 23-án, 
Miskolcon vettek végső búcsút. 

12. Életének 69. évében türelemmel viselt, hosszan tar-
tó, súlyos betegség következtében elhunyt Gallay Já-
nos nyugállományú polgári védelmi alezredes, a BM 
OKF Személyzeti és Oktatási Főosztály egykori kiemelt 
főelőadója. Az alezredest augusztus 8-án búcsúztatták. 

12-13. Miskolcon, Magyarország legnagyobb kötéltech-
nikai oktató központjában vendégeskedtek a HUNOR 
hivatásos mentőszervezet kötéltechnikai mentő alegy-
ségének tagjai. 

13. Kibocsátották a Katasztrófavédelmi Oktatási Köz-
pont százhúsz hallgatóját. A Tűzoltó II. szakképzésben 
részt vett tiszthelyettesek öthónapos képzést követően 
kezdték meg hivatásos szolgálatukat. 

4-5. Problémafelvetés és együttgondolkodás – ez volt 
a mottója a VII. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok-
nak. A konferencián a résztvevők – a szakterületeknek 
megfelelően – konkrét válaszokat kaptak az építőipari 
kivitelezéssel, valamint a tűzjelző berendezésekkel kap-
csolatos felvetéseikre.

8-9. Délegyházán, a Villantó horgásztavon rendezték 
meg a II. Tükörponty BM Országos Katasztrófavédelmi 
Csapat Horgászversenyt. A fővárosiak győzelmével vég-
ződő megméretésen a harmincöt csapat összesen két 
tonna halat fogott ki huszonnégy óra alatt. 

12. Átadták Bács-Kiskun megye harmadik, európai uniós 
forrásból megépült katasztrófavédelmi őrsét. A szeptem-
ber 1-je óta Kiskunmajsán szolgálatot teljesítő hivatásos 
tűzoltók Kiskunmajsa, Csólyospálos, Harkakötöny, Jász-
szentlászló, Kömpöc, Móricgát és Szank összesen csaknem 
huszonegyezer fős lakosságának biztonsága felett őrködnek. 

12. Konferenciával indította útjára „Ne gyújtsa! Gyűjtse!” 
elnevezésű közös kampányát a katasztrófavédelem és a 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyon-
kezelő Zrt. A szakemberek célja, hogy arra ösztönözzék 
az embereket: ahelyett, hogy mindenféle hulladékot el-
égetnek, gyűjtsék azokat szelektíven. 

12-13. Budafokon, az Országos Közegészségügyi Intézet 
Közegészségügyi Igazgatóság Sugárbiológiai és Sugár-
egészségügyi Főosztályának telephelyén, az egykori Tör-
ley-kastélyban tartották a II. Országos Katasztrófavédel-
mi Sugárfelderítő Egység Vetélkedőt. A megméretésen 
a legjobb katasztrófavédelmi egység a második helyen 
végzett Zala megyei csapat lett, a képzeletbeli dobogó 

haza. A második helyen a Nógrád, a harmadikon pedig a 
Győr-Moson-Sopron megyei csapat végzett. 

27-31. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófa-
védelmi Intézetének három oktatója az ERASMUS+ 
program keretében szakmai továbbképzésen vett részt 
a horvátországi rijekai tűzoltó-parancsnokságon. 

SZEP TEMBER

1. E naptól a Bács-Kiskun megyei Csikéria településsel 
bővült a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervé-
nek ellátási területe.

3-6. Németország, Románia, Jordánia, az Egyesült Arab 
Emírségek, Csehország és Lengyelország tizennégy szak-
értője Dombóváron, egy négynapos képzés keretében azt 
vizsgálta, mennyire alkalmazható jól a Kobo Toolbox 
program az egyes műveletek során. 
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25-27. Háromnapos veszélyesáru-szállítási ellenőrzé-
si akció zajlott az ország közútjain. A DISASTER 2018 
ADR II. során 3 ezer 976 közúti járművet ellenőriztek, 
ezek közül 912 szállított az ADR hatálya alá tartozó ve-
szélyes árut. Az ellenőrök 42 közúti járműnél összesen 
79 szabálytalanságot tártak fel. 

25-29. Budapest adott otthont a EuroSkills 2018 ver-
senynek. A fiatal szakemberek Európa-bajnokságán 28 
ország 600 versenyzője mérte össze tudását, 37 szakmá-
ban. A katasztrófavédelem a szervezet oktatási intézmé-
nyének bemutatásával jelent meg a találkozón. 

26-28. A Somogy megyei Pusztaszemes egykori kato-
nai bázisán rendezték meg a IV. Országos Tűzvizsgálói 
Versenyt. A vándorserleg Budapestre került, a fővárosi 
csapat után a második legjobb eredményt a Bács-Kiskun 
megyei kollégák érték el, harmadik helyen pedig Veszp-
rém megye tűzvizsgálói végeztek. 

27. Megtartotta őszi ülését a Kirendeltségvezetők Fóru-
ma. A találkozón egyebek mellett a tűzoltók e-learning 
vizsgájáról, az idei esztendő utolsó negyedévének tűz-
megelőzési feladatairól, illetve a veszélyes áruk közúti 
és vasúti szállítását ellenőrző szakemberek versenyének 
tapasztalatairól esett szó. 

27-28. Bécsben rendezték meg az európai uniós or-
szágok polgári védelmi főigazgatóinak negyvenegyedik 
értekezletét. Az ülésen Magyarországot a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatósági főigazgató-he-
lyettese, hivatalvezetője, illetve a nemzetközi főosztály 
vezetője képviselte.

18-23. A Ljubljanában megrendezett 24. IRO Mentő-
kutya Világbajnokságon romkutatásban egy második 
és egy negyedik helyet szereztek meg a Magyarországot 
képviselő kutyák és vezetőik. 

22. Tizennyolcadszor rendezték meg az Országos Lépcső-
futó Bajnokságot. A hagyományos versenyt a Semmelweis 
Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömbjében tartották. 

23. Életének 73. évében, türelemmel viselt, hosszantar-
tó súlyos betegség következtében elhunyt dr. Száray 
Zoltán nyugállományú tűzoltó altábornagy. Az egykori 
fővárosi parancsnokot testületi tiszteletadás mellett ok-
tóber 18-án kísérték utolsó útjára. 

24. Az Országos Vízügyi Főigazgatóságon tartotta meg 
kihelyezett ülését a Tűzvédelmi Tanácsadó Testület. 

25. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavé-
delmi Intézetében tartotta meg aktuális ülését a Polgári 
Védelmi Tanácsadó Testülete. 

legalsó fokára pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
kollégák állhattak fel.

13. Ünnepélyes keretek között adta át Borsod-Aba-
új-Zemplén megye hatodik katasztrófavédelmi őrsét 
az országos katasztrófavédelmi főigazgató Tolcsván. Az 
egység Baskó, Bodrogolaszi, Erdőbénye, Erdőhorváti, 
Háromhuta, Hercegkút, Komlóska, Olaszliszka, Sára-
zsadány, Sima, Szegilong, Tolcsva, Vámosújfalu összesen 
8 ezer 600 lakójának nyújt segítséget baj esetén.

13. Nyolc megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hu-
szonnyolc versenyzőjének részvételével a Baj és Vértes-
szőlős közötti katonai lőtéren tartották a II. Országos 
Terepkerékpár-versenyt. 

14-15. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság képviselte 
a katasztrófavédelmet a huszonharmadik Nagy Sportág-
választón. Két napon keresztül füstsátorral, tálcatűz 
oltásával, akadálypályával, ezen kívül tűzmegelőzés-
sel foglalkozó ismertető kisfilmekkel, szóróanyagokkal, 
kvízjátékokkal várták az érdeklődőket a Merkapt Sport-
központban. 

17-20. Nyolcadik alkalommal tartottak képzést a veszé-
lyes áruk vasúti szállítását ellenőrző katasztrófavédelmi 
szakemberek számára Pécelen, a Katasztrófavédelmi 
Oktatási Központban. A négynapos kurzus végén hu-
szonnégy hallgató tett sikeres vizsgát. 

17-22. A katasztrófavédelem 2018-ban is csatlakozott a 
Biztonság hete rendezvénysorozathoz. A szervezet az ország 
huszonöt helyszínére települt ki sátrakkal, bemutatókkal 
és a tűzmegelőzési bizottság figyelemfelhívó anyagaival. 
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18. Sátoraljaújhelyen, a vasúti járműbontó területén tar-
totta meg közös katasztrófa-felszámolási együttműködési 
gyakorlatát a BM OKF, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a MÁV-csoport. 

23. Az Európai Polgári Védelmi és Humanitárius Segít-
ségnyújtási Műveletek Főigazgatósága (DG ECHO) által 
támogatott EVAPREM-projekt tapasztalatait mutatták be 
Brüsszelben a résztvevő államok és szervezetek. 

24. A rendkívüli téli időjárás következményeinek keze-
lésében érintett szervezetek részére tartott értekezletet a 
BM OKF. A megbeszélésen a katasztrófavédelem mellett 
a rendőrség, a Magyar Honvédség, az Országos Meteoro-
lógiai Szolgálat, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a karita-
tív szervezetek képviselői, valamint az érintett ágazatok 
képviselői és első alkalommal a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem műveleti szakirányos, harmadéves tisztjelöltjei 
vettek részt, összesen mintegy százhetvenen.

25. Huszonegy csapat mérte össze erejét és tudását a 
debreceni Sportcentrumban, a BM OKF Országos Atlé-
tikai Bajnokságán. 

30. Ezen a napon a főigazgatóság és társszervei közö-
sen készítették fel a helyi védelmi bizottságok elnökeit 
a vizek kártételei elleni védekezésre. A rendezvénynek 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bajai Víztudományi 
Kara adott otthont. 

30. Éves továbbképzés zajlott Balatonföldváron a ka-
tasztrófavédelmi műveleti szolgálatok parancsnokai, 
valamint a megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazga-
tóságok főügyeleti osztályvezetői részére. 

létesítmények üzemeltetői, a digitális szolgáltatást nyúj-
tók, az információbiztonsági hatóságok, valamint a part-
nerszervezetek képviselői vettek részt. 

11. A főigazgatóságon tartotta meg éves utolsó ülését a 
Humánszolgálati Tanácsadó Testület.

15-19. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában a 
tűzvizsgálók továbbképzésének harmadik modulja zaj-
lott, ahol tizenöt kolléga bővítette szakmai ismereteit. Az 
egyhetes képzés a szakemberek kommunikációs képes-
ségének fejlesztését helyezte a középpontba. 

18. Nemzeti ünnepünk, az 1956. október 23-i forradalom 
emlékére a Belügyminisztériumban és a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon is megemlékezést 
tartottak. A két rendezvényen köztársasági elnöki, bel-
ügyminiszteri és főigazgatói elismeréseket vehettek át 
az arra érdemesek. 

7-12. Harmincöt szövetséges ország részvételével,  
SRBIJA 2018 elnevezéssel katasztrófakövetkezmény-ke-
zelési terepgyakorlatot tartottak Szerbiában. A NATO 
Euro-atlanti Katasztrófa-reagálási Koordinációs Köz-
pontja és a szomszédos ország belügyminisztériuma által 
szervezett tréningen a HUNOR hivatásos mentőszerve-
zet negyvenkét taggal és két mentőkutyával vett részt. A 
három műveleti napon a magyar csapat több mint egy 
tucat sérültet mentett ki, több mint tíz halottat kutatott 
fel és emelt ki.

8. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ péceli objek-
tumában tizennégy hallgató részvételével megkezdődött a 
negyedik, öt héten át tartó, kéményseprőmester-vizsgára 
felkészítő tanfolyam. Egy héttel később a kéményseprő 
szakmunkások újabb osztálya ült iskolapadba, a nyolc-
száz órás kurzuson huszonhét kéményseprő vett részt. 

8-19. A Katasztrófa védelmi Oktatási Központban két-
hetes tűzvizsgálói alapképzés zajlott. A felkészítésen a 
megyei igazgatóságok munkatársai, összesen huszon-
nyolcan vettek részt. A kollégák később ilyen feladato-
kat látnak majd el. 

10. 2018-ban is megtartotta immár hagyományos, a 
Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából 
szervezett közös véradását a katasztrófavédelem és a 
Magyar Vöröskereszt. A szervezet tagjai közül ebben 
az évben majdnem ezren voltak alkalmasak arra, hogy 
vérükkel is segítsenek.

11. A kritikus infrastruktúrák biztonsági kihívásai és a 
lehetséges válaszok címmel tartott konferenciát a BM 
OKF. A rendezvényen a létfontosságú rendszerek és 

OK TÓBER

2. Hetvenéves fennállását ünnepelte a Katasztrófavédel-
mi Oktatási Központ, amely alkalomból A tűzoltóképzés 
jelene és jövője címmel rendezett nemzetközi konferen-
ciát az oktatási intézmény.

2-3. A BM OKF első alkalommal rendezte meg a hivatá-
sos tűzoltók számára az Országos Tűzoltó Műszaki-mentő 
Versenyt. A Tatán megtartott vetélkedőn a csapatok arról 
adtak számot, mennyire készültek fel a közlekedési bal-
esetek során végrehajtandó műszaki mentési feladatokra. 
A legjobban Komárom-Esztergom megye teljesített, meg-
előzve a fővárosi és a Vas megyei kollégákat.

4. Éves rendes ülését tartotta a főigazgatóságon a Tűz-
védelmi Műszaki Bizottság. 

4. Kecskeméten megtartották a IV. „PUMP&RUN” 
Országos Bajnokságot. 
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három napon keresztül álltak nyitva a katasztrófavédelmi 
kirendeltségek minden érdeklődő előtt, aki a társasházak 
tűzvédelmét érintő kérdéseire szeretett volna választ kapni. 

15. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett 
rendezvénysorozat részeként Veszélyes tevékenységek biz-
tonsága címmel nemzetközi iparbiztonsági tudományos 
konferenciát tartott a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Katasztrófavédelmi Intézete a BM Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóságon. 

19. Utolsó 2018-as ülését tartotta a Tűzvédelmi Tanács-
adó Testület. A grémium tájékoztatót hallgatott meg 
az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tevékenységéről, 
foglalkozott a légi tűzoltás új módszereivel, illetve azzal, 
mennyire vált be a tűzoltók új képzési rendszere. 

21. Ülésezett a Tűzoltóparancsnokok Tanácsa. A testület 
napirendjére tűzött előadások egytől-egyig a beavatko-
zói állományt érintő aktuális kérdésekkel foglalkoztak, 
amelyekre azonnal választ is kaphattak a tűzoltó-parancs-
nokságok képviselői. 

21. Az év végéhez közeledve a Polgári Védelmi Tanácsadó 
Testület a szakmai kérdések megvitatásán túl 2018-as te-
vékenységét is értékelte ülésén, amelyet ezúttal a Magyar 
Polgári Védelmi Szövetség székházában tartottak meg. 

21-22. Somogy megyében megtartották az első országos 
ügyeleti szakmai versenyt, amelyen tizenkilenc megye és 
a főváros műveletirányítói mérték össze tudásukat. Az 
ügyeletvezetők és a műveletirányítók egyéni versenyét is 
Győr-Moson-Sopron megyei kolléga nyerte Szüts Tamás 
tűzoltó őrnagy, illetve Béri Róbert tűzoltó törzszászlós 

vételével. A szakemberek a két nap alatt összesen 2 ezer 73 
vasúti járművet vettek górcső alá, közülük 988 szállított a 
RID hatálya alá tartozó veszélyes árut. Tizenkilenc vasúti 
kocsi esetében tártak fel egy vagy több szabálytalanságot. 

14. Felavatták Zala megye harmadik katasztrófavédelmi 
őrsét Letenyén. Az ország negyvenhatodik őrséhez tar-
tozó 28 településen 16 ezer 250 ember érezheti nagyobb 
biztonságban magát. 

14. Bajba jutott légi jármű utasainak felkutatását és 
mentését gyakorolta a katasztrófavédelem, a rendőrség, 
a honvédség és a mentőszolgálat Békés megyében: a fel-
tételezés szerint fedélzetén ötvenhét emberrel lezuhant 
egy ATR 72 típusú repülőgép Gyula és Békéscsaba között.

15. Kilencedik alkalommal rendezték meg a Közös Képvi-
selők Napját és az ehhez kapcsolódó Társasház Expo 2018. 
elnevezésű rendezvényt Budapesten. A rendezvény egy 
többnapos akciósorozat záróakkordja volt, 6-8-a között 

31. Mindenszentek és Halottak napja alkalmából októ-
ber utolsó napján a hősi halottak emléke előtt tisztelgett 
a katasztrófavédelem a főigazgatóság épülete előtt lévő 
emlékhelyen és a Fiumei úti temetőben nyugvó bajtár-
sak sírhelyeinél.

NOV EMBER

1. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ötödik önkéntes egye-
sülete kezdte meg az önálló beavatkozói működést: a 
Nagyecsedi Önkéntes Tűzoltó Egyesület ezek után hivatá-
sos tűzoltók közreműködése nélkül, önállóan is végezhet 
tűzoltási, műszaki mentési feladatokat Nagyecsed, Mérk, 
Vállaj, Fábiánháza és Tiborszállás területén, növelve ezzel 
nagyjából tizenháromezer ember biztonságát.

1. Nyolc zempléni településsel bővül a katasztrófavé-
delem kéményseprői által ellátott terület: Alsóregmec, 
Felsőberecki, Füzér, Háromhuta, Mikóháza, Tolcsva, 
Vámosújfalu és Vilyvitány tartozik november elsejétől 
a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervének ellá-
tási területéhez. 

5. Önkormányzati tűzoltóságok és önkéntes tűzoltó 
egyesületek parancsnokai, képviselői részére tartottak 
szakmai napot a BM Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóságon: a résztvevők részletes tájékoztatást kap-
tak az elektromos és hibrid járművekről.

6. Átadták Baranya megyében az európai uniós for-
rásból megépült sásdi katasztrófavédelmi őrsöt. Az ott 
szolgálatot teljesítő tűzoltók harminc település csaknem 
tizenkétezer lakosának biztonságát szolgálják. 

6. Ünnepi szenátusi üléssel indult a Magyar Tudomány 
Ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozat a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetemen. Ez alkalomból több, a ka-
tasztrófavédelem témakörében alkotó, kutató kolléga 
kapott elismerést, szerzett tudományos fokozatot. 

6-7. Második féléves továbbképzését tartotta Balaton-
földváron az országos tűzoltósági főfelügyelőség. 

8. A szerbiai Szabadkán tartották a soron következő 
magyar-szerb kétoldalú katasztrófavédelmi főigazgatói 
találkozót. A tárgyaláson mindkét ország szakmai vezetője 
beszámolt a legutolsó ülés óta végbement változásokról, 
és szó esett a tervekről is. 

8. Székesfehérvár adott otthont a katasztrófavédelem 
országos fekvenyomó bajnokságának, amelyen több mint 
százharmincan indultak. A rendezvény egyben az éves 
pontszerző versenysorozat záróeseménye volt. 

8. A NATO Euroatlanti Katasztrófareagálási Koordiná-
ciós Központjában (NATO EADRCC) és az Európai Unió 
Veszélyhelyzet-kezelési Koordinációs Központjában (EU 
ERCC) tett látogatást a BM OKF Központi Főügyeleti 
Főosztály vezetője és a főosztály egyik főügyeletese. 

12-15. A veszélyes áruk belvízi szállítását ellenőrző szak-
emberek képzésével folytatódott Pécelen a KOK őszi kép-
zéssorozata. A négynapos kurzus végén tizenöt hallgató 
tett sikeres vizsgát. 

13-14. DISASTER 2018 RID II. néven kétnapos vasúti 
(RID) ellenőrzéssorozat zajlott a katasztrófavédelem, vala-
mint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakembereinek rész-
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kívül az Országos Tűzmegelőzési Bizottság látnivalókkal, 
élményekkel is szolgált: a gyermekek apró tűzoltóruhába 
bújhattak és kipróbálhatták magukat a tűzoltásban is. 
Akit pedig az érdekelt jobban, a kiállított tűzoltóautót 
vehette alaposabban szemügyre.

20. Több mint hárommilliárd forint értékben adtak át 
katasztrófavédelmi feladatokhoz szükséges járműveket 
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. Az 
összesen nyolcvanhárom, különböző rendeltetésű gép-
kocsiból az ország összes megyéjébe, illetve a Gazdasági 
Ellátó Központhoz is került. 

27. Közös sajtótájékoztatón hívta fel a figyelmet a piro-
technikai eszközök veszélyeire a katasztrófavédelem, a 
rendőrség és a mentőszolgálat. A Készenléti Rendőrség 
tűzszerészei bábukon is szemléltették, milyen sérülése-
ket okozhatnak a szabálytalanul használt tűzijátékok.

személyében, és ugyancsak Győr-Moson-Sopron megye 
nyerte a csapatok versenyét is. 

21-22. A BM OKF és a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi 
Szövetség szervezte kétnapos országos tűzvédelmi kon-
ferencián mutatták be a megújított Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat tervezetében foglaltakat. 

22. Háromfős szlovák szakmai küldöttség látogatott 
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra. 
A szomszédos ország szakemberei a Magyar-Szlovák 
Katasztrófavédelmi Vegyes Bizottság tizenkilencedik 
ülésére érkeztek hazánkba. 

22. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezete szakmai mun-
kaműhelyt szervezett a kritikusinfrastruktúra-ágazat 
hatósági szereplői részére. 

26-28. Az ENSZ INSARAG irányelvek szerint nehéz ka-
tegóriájúként minősített hazai kutató-mentő szervezet, a 

HUNOR háromnapos továbbképzést tartott a kötéltech-
nikai mentéssel foglalkozó egységének. 

28. A Katasztrófavédelem Központi Múzeuma immár 
tizenkettedik alkalommal hirdetett rajz- és irodalmi pá-
lyázatot általános iskolás tanulók számára Ne égess! cím-
mel. Az alkotásokat a múzeum 2019. január 25-ig várta. 

27-28. Országos továbbképzésen vettek részt a polgári 
védelmi főfelügyelők: a találkozó célja a rendkívüli téli 
időjárás következményeinek és a vizek kártételei elleni 
védekezés egységes kezelése volt. 

29. Budapesten, a Nyugati téren egy lakásnak berendezett 
konténer felgyújtásával hívta fel a figyelmet a katasztró-
favédelem a karácsonyi, adventi időszak hordozta veszé-
lyekre, arra, milyen könnyen kialakulhat egy-egy lakástűz. 

29. A Zala megyei Vonyarcvashegyen tartották meg a 
tizenkilencedik magyar-szlovén főigazgatói találkozót. 
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a 
szlovén Polgári Védelmi és Katasztrófa-segítségnyújtási 
Igazgatóság küldöttségei az előző találkozó óta végbement 
változásokról és az aktualitásokról beszéltek. 

29., 30. Az Európai Polgári Védelmi és Humanitárius 
Segítségnyújtási Műveletek Főigazgatósága (DG ECHO) 
két egyeztetést is szervezett november végére: 29-én a 
korai riasztó rendszerek (EWS), 30-án pedig az erdőtü-
zek tapasztalatai kerültek napirendre. Előbbi eseményen 
tizenhárom ország harmincegy képviselője vett részt, 
utóbbi rendezvényen huszonhárom ország harmincnyolc 
szakértője volt jelen. 

30. Balatonföldváron rendezték meg a IV. Országos 
Tűzmegelőzési Vetélkedőt. Az ország legjobb csapatá-
nak járó vándorkupát Somogy megye csapata vehette át. 
Egyéniben a Baranya megyét erősítő Csomor Tamás 
tűzoltó hadnagy bizonyult a legjobbnak.

DECEMBER

4. Harmadik emlékkonferenciáját rendezte a BM OKF: 
a 2018-as rendezvényen Kőszeghi-Mártony Károly had-
mérnökre, a mai légzőkészülék elődje, a sűrített levegős 
„légzőkészület” feltalálójára emlékeztek a résztvevők.

6-7. Tizenötödik ülését tartotta Zágrábban a Magyar–
Horvát Katasztrófavédelmi Állandó Vegyes Bizottság. A 
találkozón a partnerek egyebek mellett az előző ülés óta 
eltelt időszakban szervezetüknél bekövetkezett jelentő-
sebb változásokról tájékoztatták egymást, de szó esett a 
közösen tervezett programokról is. 

14. A Duna Palotában, nagyszabású koncerttel ünnepelte 
fennállásának nyolcvanadik évfordulóját a Katasztrófa-
védelem Központi Zenekara.

14-15. Pénteken délután, este az ország jelentős részére 
megérkezett a havazás. A megváltozott útviszonyok miatt 
számos baleset történt. A tűzoltókat december 14-e dél-
utánjától több tucat alkalommal riasztották közlekedési 
baleset miatt. Legtöbbször az útról lesodródott, árokba 
csúszott, összeütközött járművekhez kellett vonulniuk. 

15. Kétezer csokoládét vitt a katasztrófavédelem a 
Mikulás Gyárba. A Millenárison felállított központnál ezen 
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A katasztrófavédelem tűzoltósági szakterületének 
legfontosabb célkitűzése évek óta változatlan: erősíteni 
az önkéntes tűzoltóságokat és növelni az önállóan be-
avatkozó egyesületek számát. E törekvés 2018-ban is 
eredményre vezetett, hiszen a korábbinál tizennéggyel 
több, összesen 616 önkéntes tűzoltó egyesület kötött 
együttműködési megállapodást hivatásos tűzoltósággal. 
Öt újabb egyesület szerezte meg az önálló beavatkozás 
jogát, így már félszáz csapatnak van lehetősége arra, 
hogy hivatásos erők felügyelete nélkül avatkozzon be. 
Az év során négy egyesület kapott összesen 43 millió fo-
rint értékben felújított, korábban hivatásos tűzoltóságon 
szolgáló gépjárműfecskendőt. Az őrsprogram keretében 
uniós forrásból 2018-ban négy vadonatúj őrs kezdte meg 
működését, jelenleg összesen negyvenhat ilyen egység lát 
el mentő tűzvédelmi feladatokat.

2018-ban két országos versenyt is szervezett a szakterület, 
júniusban Budapesten zajlott a XIV. Gróf Széchenyi Ödön 

Az általános főigazgató-helyettesi szervezet 2018-
ban is a tervezésre, a különböző eseményekre 
való felkészülésre, valamint azok végrehajtására 

helyezte a fő hangsúlyt. 

Az év folyamán a felkészítéseknek és a különböző gyakor-
latoknak köszönhetően tovább erősödött az önkéntesek 
szerepvállalása. Az egyesületek és mentőszervezetek tagjai 
számos alkalommal voltak jelen különböző káresemé-
nyek helyszínén és - felkészültségüknek köszönhetően - 
hatékonyan segítették a hivatásos állomány munkáját. 
2018-ban öt önkéntes egyesület kapta meg az önálló 
beavatkozásra szóló felhatalmazást. 

Az őrsprogram keretében négy új őrs kezdte meg mű-
ködését. A hivatásos tűzoltóságok közül pedig több új 
Rába-Heros Aquadux X 4000-es gépjárműfecskendővel, 
illetve különleges szerekkel gazdagodott. 

A tűzoltók a XIV. Gróf Széchenyi Ödön Országos Tűzol-
tósport-versenyen, az első ízben megrendezett Országos 
Műszaki-mentő Versenyen, valamint a Tűzvizsgálók IV. Or-
szágos Szakmai Versenyén tettek tanúbizonyságot elméleti 
és gyakorlati felkészültségükről, valamint állóképességükről. 
A fő- és műveletirányításon szolgálatot teljesítő állomány 
legjava első alkalommal mérte össze tudását országos ver-
senyen, ahol elismerésre méltó eredmények születtek.

A tűzoltósági szakterület több nagyszabású gyakorlatot 
is tartott 2018-ban: Békéscsabán bajba jutott légi jármű 
kutató-mentő együttműködési, Sátoraljaújhelyen vasúti 
káreseményekkel kapcsolatos katasztrófa-felszámolási 
együttműködési, az M43-as autóúton pedig a társzervek-
kel közös tűzoltási és műszaki mentési gyakorlat zajlott. 

A tűzoltóságok állománya az év során több mint tízezer 
különböző típusú tréningen vett részt.

Harmincöt szövetséges ország részvételével október 7-12. 
között „SRBIJA 2018” elnevezéssel katasztrófakövetkez-
mény-kezelési terepgyakorlatot tartottak Szerbiában. A 
NATO Euro-atlanti Katasztrófa-reagálási Koordinációs 
Központja és a szomszédos ország belügyminisztériuma által 
szervezett tréningen a HUNOR hivatásos mentőszervezet 
negyvenkét taggal és két mentőkutyával vett részt. A csa-
pat felkészültsége, helytállása messze kiemelkedett a többi 
csapat közül, ez derült ki a nemzetközi visszajelzésekből.

 Erdélyi Krisztián
 tűzoltó dandártábornok
 főigazgató-helyettes

Beavatkozást |
igénylő esemény
 44 583

Kiérkezés előtt felszámolt |
 5 080 | Szándékosan

 megtévesztő jelzés
             465

– Téves
 jelzés
 17 108

– Utólagos 
 jelzés
 1 101

2018. évi vonulási adatok

A 2018. évi események Tűzeset Műszaki
megoszlása a beavatkozás (db) mentés
jellege szerint  (db)

Beavatkozást igénylő esemény: 15 330 29 253

Kiérkezés előtt felszámolt esemény: 2 934 2 146

Szándékosan megtévesztő jelzés: 403 62

Téves jelzés: 12 776 4 332

Utólagos jelzés: 1 091 10

Összesen: 32 534 35 803

Általános Főigazgató-helyettesi Szervezet
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vételével. Ezt követően két belga tűzvizsgáló négynapos 
gyakorlaton is részt vett a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságon, megismerhették a magyar eljárásrendet, 
az érdekesebb események tapasztalatait, valamint éles 
helyzetben láthatták a hazai tűzvizsgálati módszereket.

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság figyelemfelhívó 
plakátokat, szórólapokat és kisfilmet készített a többi 
között a füstérzékelők népszerűsítésére és a konyhai tü-
zek megelőzése érdekében. Folytatódott a lakástüzek és a 
szén-monoxid-mérgezések megelőzésével kapcsolatban 
a korábbi években megkezdett kampány. Nagy sikerrel 
zárult a „Tűzről pattant” címmel meghirdetett alkotói 
pályázat, amelyre összesen 5 ezer 216 mű érkezett.

A nagy elődök munkásságát bemutató konferenciasorozat 
keretében 2018-ban Kőszeghi-Mártony Károlyról, a sűrí-
tett levegős „légzőkészület” feltalálójáról emlékeztek meg.

A polgári védelmi szakterület a megelőzés és az 
eseménykezelés hatékonyabbá tétele érdekében felül-
vizsgálta a települések kockázati besorolását. Az előző év 
tapasztalatainak feldolgozását, a természeti és civilizáci-
ós környezeti változások felmérését követően tizenkilenc 
település besorolása módosult.

A fővárosi és megyei, valamint a helyi védelmi bizottsá-
gok megtartották rendes üléseiket. A katasztrófavédelem 
szakmai továbbképzést tartott a helyi védelmi bizottságok 
elnökei részére a vizek kártételei elleni védekezésről. A 
KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ irányí-
tásával országos törzsvezetési gyakorlat zajlott az árvízi 
események és a rendkívüli téli időjárási helyzetek keze-
lésére történő felkészülés érdekében.

Országos Tűzoltósport-verseny, októberben pedig Tatán 
megrendezték az I. Országos Műszaki-mentő Versenyt. A 
rendezvényeken valamennyi megye részt vett, összesen 
háromszázhúsz kolléga bizonyította tudását, ügyességét.

Az elmúlt esztendőben tovább korszerűsödött a hivatásos 
tűzoltók napi továbbképzési rendszere. A készenléti jellegű 
szolgálatot ellátó tűzoltóállomány napi továbbképzését 
már egy e-learning alkalmazás is segíti. Ennek keretében 
a tűzoltók a továbbképzési ciklusokat követő tudás- és 
ismeretfejlesztő tesztek segítségével tudják elmélyíteni, 
rögzíteni új és felfrissített ismereteiket, és ugyanezen a 
felületen töltötték ki a féléves felmérő teszteket is.

A szelektív hulladékgyűjtést, a tűzmegelőzést és a kör-
nyezet  védelmét célzó program keretében a katasztró-
favédelem ezer füstriasztót vásárolt, a berendezéseket a 
karitatív szervezetek közreműködésével rászoruló csalá-
dok között osztották szét.

A katasztrófavédelem tűzoltósági szakemberei több nem-
zetközi szakmai konferenciára is ellátogattak, amelyeken 
számos hasznosítható tapasztalatot gyűjtöttek egyebek 
mellett az erdőtűzvédelemmel, erdőtűzoltással, a kárhely-
színek értékelését segítő térinformatikai alkalmazással, 
a tömeges égési sérülések kezelésével, a tűzesetek tűz-
oltók egészségére gyakorolt hatásával, a tűzmegelőzési 
célú lakosságtájékoztatás hatékonyságával, valamint a 
korai riasztó rendszerek alkalmazásával és fejlesztésé-
vel kapcsolatban.

A Nemzetközi Tűzoltószövetség (CTIF) tűzvizsgálati mun-
kacsoportja szakmai fórumot tartott Balatonföldváron, 
cseh, belga, holland és dán tűzvizsgáló szakemberek rész-
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vezeteket több mint kétszázötven esetben alkalmazták. Pá-
lyázat útján kilencvennyolc önkéntes csapat nyert fejlesztési 
támogatást, több mint nyolcvanegymillió forint értékben. A 
szakterület által tartott gyakorlatok száma megközelítette 
az ezerötszázat, polgári védelmi felkészítésben több mint 
ötvenegyezren részesültek, míg a közösségi szolgálat és a 
katasztrófavédelmi ifjúsági verseny országosan nagyjából 
húszezer diák felkészüléséhez járult hozzá.
 
Tavaly az ügyeleti tevékenységet érintően hangsúlyos 
volt a műveletirányítók reagálóképességének javítása: a 
riasztási adatlapokat a kollégák már 70 másodpercnél rö-
videbb idő alatt értékelik, két évvel korábban ehhez még 
109 másodpercre volt szükség. A szakterület kidolgozta 

azt az e-learning képzési rendszert, amelyet 2019-től már 
kötelezően alkalmazni kell. Kommunikációs tréninget 
tartottak a teljes ügyeleti állomány részére, figyelmet 
fordítva az állampolgárokkal és a társszervekkel történő 
veszélyhelyzeti kommunikációra. 2018-ban tíz tanfolya-
mon több mint százharminc kolléga bővítette ismereteit. 
Az ügyeleti állomány helyismeretének fejlesztése érde-
kében minden ügyeletes félévente egy-egy hivatásos tűz-
oltó-parancsnokságon járt felkészülésen. Ez lehetőséget 
ad a megye számára arra, hogy a szakmai szempontból 
kiemelt létesítményeket megismerje, valamint szemé-
lyes kapcsolatokat építsen ki. November végén volt az I. 
Ügyeleti Szakmai Verseny, amelyen a megyei szakembe-
rek mérték össze tudásukat csapatban és egyéniben. A 
katasztrófavédelmi műveleti szolgálatok az év folyamán 
is hatékonyan irányították a komplex káresetek felszá-
molását. Öt új katasztrófavédelmi műveleti szolgálat 
gépjármű állt szolgálatba, javítva a beavatkozások és a 
tűzvizsgálatok hatékonyságát.

A magyar katasztrófavédelem 2018-ban is végrehajtotta 
az európai uniós és a NATO-tagságból adódó feladatokat. 
Az EU szabályozása alapján első alkalommal készült el a 
nemzeti katasztrófakockázat-kezelési képességek értéke-
lése, a magyar szakemberek ezen kívül felülvizsgálták a 
nemzeti katasztrófakockázat-értékelést, a dokumentumo-
kat pedig megküldték az Európai Bizottságnak. Bilaterális 
találkozók zajlottak a NATO különböző parancsnokságai-
nak képviselőivel, amelyek keretében egyeztettek a polgári 
felkészültség hét alapkövetelményéről. A hazai szakterület 
véleményezte a kormányzati működés folytonosságával, a 
lakosság tömeges helyváltoztatásával kapcsolatos szövet-
ségi elgondolásokat, és a KKB döntése alapján megkezdő-
dött az országos tömeges mentési gyakorlat szervezése. 

A HUNOR Mentőszervezet részt vett a NATO nemzetkö-
zi gyakorlatán Szerbiában, amellyel kapcsolatban koor-
dinációs feladatai is voltak a szervezetnek: négy ország 
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mentőcsapatainak Magyarországon történő áthaladását 
és kiléptetését szervezte meg. A HUSZÁR Mentőszervezet 
Ausztriában, egy városi kutató-mentő gyakorlaton bizo-
nyított. Tavasszal önkéntes mentőszervezetek részvételé-
vel, kétszáz ember bevonásával a Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei Baskón értékteremtő gyakorlatot tartottak a vizek 
kártételei elleni védekezésre történő felkészülés céljából. 
A téli felkészülés keretében októberben az M3-as sztrádán 
zajlott az önkéntesekkel közös műszaki mentési gyakorlat. 
Több mint nyolcvan önkéntes mentőszervezet tartott nem-
zeti újraminősítő gyakorlatot, ezeken összesen csaknem 
kétezren vettek részt. Az elmúlt esztendőben a mentőszer-
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A tűzmegelőzési szakterület 2018-ban országosan 
összesen 59 ezer 991 tűzvédelmi hatósági ellenőrzést és 
szemlét tartott, illetve 55 ezer 40 hatósági és szakható-
sági eljárást folytatott le. 

A katasztrófavédelem kiegyensúlyozott, tudatos hatósági 
munkájának középpontjában változatlanul a megelőzés 
áll, ezért az egyes ellenőrzéssorozatok megkezdése előtt 
a szakemberek új módszerként tűzbiztonsági konzultá-
ciókra biztosítottak lehetőséget. A folyamatos és követ-
kezetes hatósági jelenlétnek köszönhetően tovább erő-
södött az érintettek jogkövetési hajlandósága, ma már 
elmondható, hogy az ellenőrzött szervezetek igyekeznek 
a szabályokat betartani. A gyermekekkel foglalkozó in-
tézmények biztonságának erősítése érdekében kiemelt 
feladat volt az általános iskolák tűzvédelmi helyzetének 
javítása. A szakterület egyebek emellett vizsgálta a be-
vásárlóközpontok tűzvédelmi helyzetét, valamint a nyári 

betakarítási munkákkal összefüggő tűzvédelmi előírások 
érvényesülését is. 

A 2015 óta hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat-
nak köszönhetően nőtt a beruházói, tervezői szabadság, 
könnyebbé, költséghatékonyabbá, rugalmasabbá vált az 

Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet

A katasztrófavédelem hatósági és iparbiztonsági szak-
területe 2018-ban is a megelőzési és kockázatcsök-
kentési feladatok elvégzésével biztosította az emberi 

életek és a vagyoni javak védelmét, az alapvető szolgálta-
tások működésének folyamatosságát, valamint támogatta 
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásokat. 

Az év során hangsúlyossá vált a megelőző jellegű hatósá-
gi fellépés, erősödött a rendkívüli eseményekre történő 
reagálóképesség, továbbá pályázati források igénybevé-
telével és tudatos felkészítési módszertan alkalmazásával 
a képességek fejlesztése. 

A szervezet felkészült az általános közigazgatási rendtar-
tásról szóló törvény hatálybalépésével jelentkező változá-
sokra, így a hatósági ügyek folytonossága biztosított volt.

A hatósági főigazgató-helyettesi szervezet márciusban 
több mint húsz, együttműködési megállapodással ren-
delkező szakmai szervezet felsővezetőjének részvételé-
vel megtartotta a II. Tavaszi Hatósági Kerekasztalt, az 
év folyamán több szakértői tematikus munkaműhelyt 
szervezett. 

A szakterület részt vett az Európai Unió kritikusinfra-
struktúra-védelmi irányelve, a Seveso III. Irányelv és az 
ENSZ EGB Ipari Baleseti Egyezmény végrehajtásának 
munkájában, továbbá két jelentős nemzetközi gyakorlat 
végrehajtásában vállalt kiemelkedő feladatot. Az ENSZ 
EGB Ipari Baleseti Egyezménye és Határvízi Egyezmé-
nye keretében Magyarország nemzetközi ipari baleseti és 
vízminőség-védelmi kárelhárítási gyakorlatot tartott egy 
dunai veszélyes üzem telephelyén. Az Európai Unió és a 
NATO közös gyakorlatán kritikus infrastruktúrát érintő 

informatikai incidenst és annak következményeit kezelt 
eredményesen a szakterület. 

A korábbi években megkezdett elektronikus fejleszté-
sek eredményeire építkezve az év egyik kiemelt feladata 
volt az e-közigazgatás vívmányainak alkalmazása. Uni-
ós projektből sikerült korszerűbbre cserélni a hatósági 
állomány informatikai eszközeit, ami gyorsabbá és ha-
tékonyabbá tette az ügyfelekkel való kapcsolattartást, 
biztosítja a külső helyszíneken történő azonnali intéz-
kedést, az engedélyezési eljárások eredményes lefolyta-
tását, valamint erősítette az ügyfélközpontú, szolgáltató 
közigazgatási jelleget.

 Dr. Mógor Judit
 tűzoltó dandártábornok
 hatósági főigazgató-helyettes
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tartottak az üzemeltetők biztonsággal kapcsolatos tuda-
tosságának fejlesztése és az egységes hatósági jogalkal-
mazás érdekében. A szakterület az üzemeltetők szakmai 

szervezeteinek bevonásával módszertani útmutatót ké-
szített a veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarok 
üzemeltetői kivizsgálásához, valamint hazai és nemzetközi 
események tapasztalataiból kiindulva szakmai ajánlást 
adott ki a szélsőséges téli időjárással összefüggő üzem-
zavarok megelőzését biztosító üzemeltetői feladatokról. 

A tapasztalatok átadása érdekében a szakterület képvi-
selői részt vettek a Seveso III. Irányelv és az ENSZ EGB 
Ipari Baleseti Egyezmény végrehajtását biztosító munka-
csoportok és vezető testületek munkájában. Az integrált 
hatósági és beavatkozási tevékenység bemutatására nagy-
szabású nemzetközi ipari baleseti és vízminőség-védelmi 
kárelhárítási gyakorlatot szervezett egy hazai veszélyes 
üzem telephelyén.

A nukleárisbaleset-elhárítási szakterület folya-
matosan kontroll alatt tartotta Magyarország sugárzási 
helyzetét, ellátta a korai előrejelzési központ feladatait, 

építészetileg összetett épületek tervezése. Egyre több, 
a mérnöki módszereket támogató hő- és füstterjedési, 
valamint kiürítési szimulációs eljárást bonyolítanak le, 
2018-ban 125 esetben kérték a szakterület jóváhagyását. 
A tűzbiztonság további javítása érdekében a szakterület 
előkészítette a szabályozás finomhangolását.

Az elmúlt esztendőben a vízügyi és vízvédelmi ha-
tósági szakterület országosan összesen 27 ezer 475 
hatósági, valamint szakhatósági eljárást folytatott le, 
továbbá hozzájárulást adott mintegy 4 ezer 500 gördülő 
fejlesztési tervhez. Az eljárások során a nemzetgazdasági 
szempontból kiemeltté nyilvánított beruházások meg-
valósulását a szakemberek csaknem háromszáz vízjogi 
engedélyezési eljárással támogatták, az eredményességet 
a tervezőkkel, kivitelezőkkel folytatott rendszeres egyez-
tetések nagyban segítették.

A tervszerűvé és rendszeressé vált vízügyi felügyeleti te-
vékenység és az ahhoz kapcsolódó vízminőség-védelmi 
felügyeleti ellenőrzés hozzájárult a biztonságos és szak-
szerű üzemeltetéshez, a jogkövető magatartás mind szé-
lesebb körben való elterjedéséhez, az ellenőrzések során 
feltárt hiányosságok száma csökken. A jogszabály-módo-
sítás egyszerűsítette az öntözési célú vízhasználat vízügyi 
hatósági felügyeletét. A szakterület összesen 3 ezer 185 
helyszíni szemlét és ellenőrzést végzett és tette meg a 
szükséges intézkedéseket. A vizek mezőgazdasági eredetű 
nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló európai 
uniós irányelv végrehajtása érdekében 302 gazdálkodó 
363 tartási helyén zajlott ellenőrzés, ezzel biztosítva azt, 
hogy a gazdák pályázati forrásokhoz juthassanak.

Folytatódott a közös munka a szakmai szervezetekkel a 
korábban megkötött megállapodások alapján, kiemelke-
dő volt 2018-ban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával 
való együttműködés. 

A rendkívüli vízszennyezésekkor szükséges hatósági és 
lakosságvédelmi intézkedéseket megalapozó döntéseket 
a katasztrófavédelmi mobil labor egységek málhafelsze-
relésének fejlesztésével rendszerbe állított vízanalitikai 
felszerelések támogatják.

A veszélyes üzemek szakterület az év folyamán is ellát-
ta a Magyarországon veszélyes anyagot tároló, előállító, 
felhasználó üzemek hatósági felügyeletét. A veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek eredményes 
megelőzése és a Seveso III. Irányelv maradéktalan végre-
hajtása érdekében 2018-ban a szakemberek feldolgozták 
a veszélyes üzemekben lefolytatott hatósági ellenőrzések 
tapasztalatait, azt követően szakmai konferenciasorozatot 

Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet
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ami jól mutatja a közlekedésbiztonság erősödését. A veszé-
lyesáru-szállítás biztonságának további javítása érdekében 
a hatósági állomány tagjai 2018-ban gyakorlatorientált 
továbbképzéseken vettek részt, amelyeken intézkedés-
taktikai, szakmai és eljárásjogi ismereteiket bővítették. 
A szakterület képviselői konferenciákon, munkacsoporti 
üléseken és munkaműhelyek alkalmával a hatósági te-
vékenység gyakorlati végrehajtási kérdéseit, és a további 
fejlesztési lehetőségeket is áttekintették és feldolgozták.  

A kritikusinfrastruktúra-védelmi szakterület 
ágazati kijelölő hatósági, információbiztonsági hatósá-
gi, valamint hatósági ellenőrzési feladatokat látott el, 
emellett kezelte a kijelölt létfontosságú létesítmények, 
rendszerek elektronikus információs rendszereit érintő 
biztonsági eseményeket és fenyegetéseket. A szakterület 
nyilvántartásba vette a bejelentésköteles szolgáltatást 
nyújtókat, valamint elkészítette és naprakészen tartot-
ta az alapvető szolgáltatást nyújtó szereplők jegyzékét. 

Huszonnégy esetben hajtott végre incidenskezelést, hat 
alkalommal pedig riasztást kellett kiadni az érintett üze-
meltetők számára. 

2018-ban két alkalommal jelentett kiemelt operatív fela-
datot az összesen hat megyét, csúcsidőszakban negyven-
kétezer fogyasztási helyet érintő, a szélsőséges időjárás 
miatt bekövetkezett áramellátási üzemzavarok felszámo-
lása. A gyakorlatok és védelmi rendszerek fejlesztésének 
eredményeként fejlődött a rendkívüli időjárás következ-
tében energiaellátási kimaradásnak kitett létesítmények, 
elsősorban egészségügyi és szociális intézmények ellen-
álló- és reagálóképessége.

tájékoztatta a lakosságot az aktuális sugárzási helyzetről 
és működtette a RODOS-rendszert. 

2018-ban a mobil laboratóriumok 505 esetben végeztek 
veszélyhelyzeti felderítést, valamint 869 alkalommal vettek 
részt a veszélyesáru-szállítás, illetve a veszélyes üzemek 
ellen őrzésében. A mobil laboratóriumokon szolgálatot 
teljesítő állomány képességeinek fejlesztését célzó tovább-
képzések középpontjában a radiológiai felderítés és mű-
szerhasználat, valamint a nemrégiben rendszeresített víza-
nalitikai és vízmintavételezési eszközök alkalmazása állt. 

A katasztrófavédelmi sugárfelderítő egységek a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos káreseményeknél a gyors felde-
rítéssel és a döntéstámogatással biztosítottak védelmet. 
A katasztrófavédelem veszélyes szállítmányok szakte-
rületén dolgozó szakemberek 48 százalékkal több járművet 
ellenőriztek az év folyamán, mint 2017-ben, ugyanakkor a 
feltárt szabálytalanságok száma 27 százalékkal csökkent, 

Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet

Ellenőrzött, veszélyes árut szállító
járművek/szállítmányok száma
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A gazdasági szervezet alapvető feladata 2018-ban is a 
katasztrófavédelem céljainak eléréséhez szükséges források, 
eszközök és technikai háttér biztosítása volt, a rendelkezésre 
álló források hatékony, optimális felhasználásával. A hazai 
költségvetési források és a pályázati lehetőségek maximá-

lis, hatékony fel- és kihasználása nagy előrelépést hozott a 
katasztrófavédelem technikai eszközeinek fejlesztésében. 
A gazdálkodási feladatok fókuszában a kor kihívásainak 
megfelelő színvonalú gépjármű- és eszközpark kialakítása, 
valamint a technikaieszköz-állomány és a védőfelszerelések 
korszerűsítése, modernizálása állt. A feszes, költséghaté-
kony gazdálkodásnak köszönhetően a katasztrófavédelem 
a 2018-as évet is tartozásmentesen zárta.

Sikeresen folytatódott a 2014-2020-as időszakra kitűzött, 
a katasztrófavédelem magasabb színvonalú működését 
lehetővé tevő, a szervezet valamennyi területét érintő, 
mintegy 55 milliárd forint összértékű, európai uniós fi-
nanszírozású projektek megvalósítása. 

Megvalósítási fázisba fordult a Katasztrófakockázat-érté-
kelési rendszer, az Iparbiztonsági távmérő hálózat fejlesz-
tése, a Tűzoltólaktanyák kialakítása (Fehérgyarmat tűzol-
tóság, Kiskőrös tűzoltóság), az Önkéntes mentőszervezetek 
fejlesztése és felkészítése, valamint a Logisztikai raktár- 

Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet

A gazdasági főigazgató-helyettesi szervezet felada-
tai végrehajtásával 2018-ban is mindent megtett 
a katasztrófavédelmi szervezetrendszer hatékony 

működése érdekében. A racionális és kiegyensúlyozott 
gazdálkodásnak köszönhetően a gazdasági szervezet szak-
területei ebben az évben is megteremtették a feladatok 
ellátásához szükséges műszaki, technikai és pénzügyi 
feltételeket. 

Folytatódtak a magasabb minőségű katasztrófavédelem 
megvalósítását lehetővé tevő, a katasztrófavédelem va-
lamennyi területét érintő európai uniós projektek. Több 
nagy léptékű ingatlanfejlesztés zajlott, új tűzoltóőrsök 
létesültek, Körmenden befejeződött a laktanya felújítása, 
ugyanakkor megkezdődött két laktanya, egy őrs, illetve 
egy logisztikai raktárcsarnok építése. Ezen túlmenően a 
katasztrófavédelem tűzvédelmi és mentőfelszereléseket 
szerzett be, illetve előkészített számos, a szervezet tevé-
kenységét segítő informatikai fejlesztést.
 
A járműállomány megújítása keretében az év folyamán 
újabb gépjárműfecskendők, vízszállító járművek, speciális 
bevetési eszközök, illetve személygépkocsik álltak rend-
szerbe, utóbbiak között a környezetvédelem fontosságát 
szem előtt tartva már korszerű, tisztán elektromos meg-
hajtásúak is vannak. Mindemellett 2018-ban is kiemelt 
hangsúlyt kapott a beavatkozó állomány technikai esz-
közökkel és védőfelszerelésekkel való ellátása.

Az informatikai szakterület 2018-ban jelentős fejleszté-
seket hajtott végre a bevetésirányítási és döntéstámo-
gatási rendszer megújítása terén, a lakossági riasztó és 
tájékoztató rendszerekkel kapcsolatos fejlesztések pedig 
tovább növelték az állampolgárok biztonságát. 

Az év során elért eredményekben, beruházásokban, az 
eszközpark folyamatos megújításában alapvető szere-
pet játszott a gazdasági főigazgató-helyettesi szervezet 
munkatársainak elhivatott és lendületes munkavégzése. 
Az együttműködés, az összetett problémák, kihívások 
megoldásához vezető legjobb módszerek felkutatása, az 
újszerű megoldások szüntelen keresése, az innovációba 
és a korszerű technológiák alkalmazásába vetett hit ké-
pezte az alapját a szervezet 2018-as tevékenységének, 
amely a katasztrófavédelmi szervezet stratégiai céljainak 
elérését szolgálta.

 Bartók Péter
 tűzoltó ezredes
 gazdasági főigazgató-helyettes
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A katasztrófavédelem az év során két harminckét és egy 
negyvenkét méteres emelési magasságú magasból mentő 
gépjárművet vásárolt és állított rendszerbe. Tovább foly-
tatódott a beavatkozó állomány technikai eszközökkel és 
védőfelszerelésekkel történő ellátása, amelynek keretében 
a többi között tűzoltó bevetési védőruhát, mászóövet és 
emelőpárna-készletet szerzett be a szervezet.

A főigazgatóság belső informatikai fejlesztést indított, 
amelynek nyomán korszerűsödnek a döntéstámogatás, 
a lakosságtájékoztatás és a lakosságvédelem rendszerei, 
ezek mellett az integrált hatósági eljárások kezelését szol-
gáló informatikai megoldások és az egységes központi te-
vékenységkezelés informatikai rendszerének kialakítása 
történhet meg. A VIZEK-projekt keretein belül megvalósul 
a jelenleg használt, papíralapú vízügyi nyilvántartások 
digitalizálása és hatósági folyamatokba való integrálása.

2018-ban megkezdődött a mai kor színvonalának megfe-
lelő, távmenedzselhető és az elsődleges hibadetektálást 
segítő épületgépészeti vezérlőrendszer országos kiépítése 
is. A hivatásos tűzoltóságokra, őrsökre telepített rendszer 

közvetlenül fogadja a főigazgatóság műveletirányítási 
rendszeréből (PAJZS) érkező riasztásokat és indítja el a 
megfelelő épületvezérlő folyamatokat. A paksi és MoLaRi 
lakossági riasztórendszereknél megvalósult az egy közös 
felületről történő indítás lehetősége.

csarnok építése projekt. Sásdon, Letenyén, Kiskunmajsán 
és Tolcsván őrsöt adtak át, Sopronkövesden zajlanak a ki-
vitelezési munkálatok. Befejeződött a budapesti Gazdagréti 
téri garzonszálló épületenergetikai fejlesztése.

A KEHOP keretében tavaly 18 hazai gyártású gépjár-
műfecskendő állt rendszerbe, emellett szolgálati helyére 
került 12 szimpla- és 1 duplafülkés vízszállító, 3 cserefel-
építménnyel ellátott konténerszállító, valamint 10, ható-

sági feladatokat támogató kritikusinfrastruktúra-bevetési 
jármű, illetve 1 nagyfelépítményes katasztrófavédelmi 
mobil labor gépjármű. 

Európai uniós forrásból folytatódott a viharjelzőrendsze-
rek fejlesztése: a Balaton-parton 17 telepített viharjelző 
végpont korszerűsítése, és 5 új, tóparti és tóközepi állo-
más telepítése kezdődött meg.

A kiemelt beruházások közül 2018-ban befejeződött a 
körmendi hivatásos tűzoltó-parancsnokság épületének 
bruttó 212 millió forint értékű rekonstrukciója, valamint 
a Tolna megyei igazgatóság új elhelyezését szolgáló ingat-
lan felújítása, és megindultak a főigazgatóság Mogyoródi 
úti garázsának tetőfelújítási munkálatai is.

A 2018. évi energiaracionalizálási pályázat keretében öt 
megyei igazgatóság hét ingatlanjának beruházásai valósul-
tak meg bruttó 36,8 milliós értékben, az éves intézményi 
beruházási és felújítási keretből pedig hatvan ingatlant 
sikerült felújítani több mint 268 millió forintból.

Az önkormányzati tűzoltóságok számára első ízben írtak ki 
pályázatot, összesen 225 millió forintnyi eszközfejlesztési 
támogatásra. Ebből hatvan parancsnokság jutott tűzoltó 
védő- és technikai eszközökhöz, szakfelszerelésekhez, ké-
ziszerszámokhoz, egyéb felszerelésekhez, EDR-rádiókhoz. 
A támogatásból jutott gépjárműfecskendők, technikai 
eszközök javítására és egyéb eszközök beszerzésére is. 

A katasztrófavédelem alapfeladatainak maradéktalan 
ellátása érdekében folytatódott a személygépjárművek 
amortizációs cseréje, a beszerzett 67 autóból 54 tisztán 
elektromos meghajtású.

Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet
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kiállításon, konferencián, társadalmi rendezvényen je-
lentek meg előadóként vagy kiállítóként. Az év során 
elkészült a szervezet társadalmi célú reklámfilmje, ami 
bemutatja, mennyi fontos, kedves esemény férhet bele 
fél órába, amelyet otthon töltünk, egyben rámutat, hogy 
éppen ennyi ideig tart egy átlagos, ám esetenként akár 
életmentő kéményellenőrzés és -tisztítás is. 

A szervezet 2013 óta koordinálja az országos szúnyog- 
gyérítési programot, ami a 2017. és 2019. közötti idő-
szakra kötött hároméves keretszerződés szerint zajlik. 

BM OKF Gazdasági Ellátó Központ

A BM OKF Gazdasági Ellátó Központ a katasztrófavé-
delem kijelölt kéményseprőipari szerve. A szervezet al-
kalmazásában lévő kéményseprők két és fél éve ellenőr-
zik és tisztítják a természetes személyek tulajdonában 
lévő lakásokban, társasházakban és lakásszövetkezeti 
ingatlanokban működő több mint kétmillió kéményt. 
2018-ban az ellátási terület 2 ezer 601 települést fog-
lalt magába, ezekben az ország égéstermék-elvezető-
inek nyolcvan százaléka működik. Jelentős változást 
hozott, hogy a kéményseprésre vonatkozó jogszabály 
értelmében 2018 elejétől már nem kötelező az égéster-
mék-elvezetők rendszeres ellenőrzése az egylakásos in-
gatlanokban, vagyis az itt élők maguk döntik el, mikor 
veszik igénybe a szolgáltatást. Ebből következően az 
előző évhez viszonyítva csökkent az ilyen ingatlanokban 
végzett vizsgálatok száma: a szervezet kéményseprői 17 

megye 901 ezer háztartásában jártak, ahol 1 millió 131 
ezer égéstermék-elvezetőt ellenőriztek. A munkaszervezés 
tökéletesítése érdekében tovább folytatódott a kémény-
seprő-mesterkörzetek kialakítása. A szakképzett kémény-
seprők létszáma a folyamatos képzések, továbbképzések 
eredményeként ma már hatszázharminc, minden ötödik 
szakember kéményseprőmester. A feladatrendszerhez 
szükséges gépjárműpark teljes, befejeződött a megyei 
ellátási csoportok informatikai eszközeinek fejlesztése, 
és folyamatos a füstgázelemző és nyomásmérő műszerek, 
a tevékenységhez kapcsolódó eszközök, kéziszerszámok, 
munkaruhák pótlása, karbantartása, cseréje. A feladat 
ügyfélkapcsolati hátterét a kormányzati infokommuni-
kációs szolgáltatásokhoz kapcsolódó 1818-as, ingyenesen 
hívható országos call-center biztosítja, és egy online ügy-
intézési lehetőséget kínáló honlap támogatja. 2018-ban a 
katasztrófavédelem kéményseprői önállóan, illetve más 
szakmai szervezettel közösen huszonkét helyi és országos 

A lakossági kéményseprés ellátása (2018.11.01)

Katasztrófavédelem Közszolgáltató
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A központ a szabályos és költséghatékony gazdálkodást 
szem előtt tartva végezte tevékenységét. Ellátta a kataszt-
rófavédelmi szervek központosított illetményszámfejtését, 
valamint a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ összes 
és a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság egyes 
gazdasági, gazdálkodási feladatait. Mindvégig szem előtt 
tartotta a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasz-
nálását, ezzel együtt több jelentős beruházást, felújítást 
kezdeményezett és bonyolított le, amelyek eredménye 
költségmegtakarítás és a munkakörülmények javulása 
volt. 2018-ban sikerült felújítani a központi garázs te-
tőszerkezetét, továbbá megkezdődött a központi raktár-
bázis és az Újszász utcai épületegyüttes energiaracionali-
zálási felújítása. A BM OKF GEK mint kedvezményezett 
eredményesen közreműködött „A tisztán elektromos 
meghajtású személygépjárművek üzembe állítása és kap-
csolódó töltőhálózat kiépítése a BM Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság által irányított szervezeteknél” 
nevű projektben. Annak keretén belül 54 új elektromos 

gépjárművet szerzett be a katasztrófavédelem és elindult 
64 töltőállomás telepítésének közbeszerzési eljárása is.

A Gazdasági Ellátó Központ gondoskodott a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság működésének logisz-
tikai hátteréről, anyagi-technikai támogatásáról, az or-
szágos rendeltetésű katasztrófakészletek raktározásáról, 
szállításáról és üzemeltetéséről, a HUNOR hivatásos és a 
HUSZÁR önkéntes mentőszervezet eszközeinek szinten 
tartásáról, valamint külföldi és hazai gyakorlataik zök-
kenőmentes lebonyolításáról. Üzemeltette a szervezet 
gépjárműparkját, elvégezte a személy- és eszközszállítási 
feladatokat, a ruházati, élelmezési, beszerzési és raktá-
rozási, illetve az informatikai és távközlési tevékenysé-
get, ideértve a legextrémebb képességekhez szükséges 
felszerelések biztosítását is.

2018-ban huszonnyolc régióban összesen 729 ezer hek-
táron, tizenkilenc héten át tartottak a munkálatok, húsz 
légi és harminckét földi jármű bevonásával. Előtérbe 
kerültek a megelőző jellegű, egyben környezetkímélő 
biológiai gyérítési módszerek. A nagyobb, összefüggő 

lárvatenyésző helyeket több mint 12 ezer hektáron ke-
zelték biológiai módszerrel.

BM OKF Gazdasági Ellátó Központ
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általa vezetett konzorcium elnyerte a 117 mentő gépjármű 
gyártására és szállítására vonatkozó megrendelést. A tár-
saság az előző évi és a 2018-as szerződés keretében tavaly 
összesen 114 gépjárművet adott át a mentőszolgálatnak.

A LEK Kft. által működtetett szerviz a Zöld Híd Kft. sze-
métszállító járműveinek javításával hatékonyan és sike-
resen támogatta a BM OKF munkáját.

A légzésvédelmi szerviz szolgáltatási színvonala részben 
eszközbeszerzésekkel, részben pedig két új megyei mű-
hely megnyitásával emelkedett tovább. 2018-ban már 
minden megyében működött LEK Kft. által üzemeltetett 
légzőszervizműhely.

A további gyártási feladatokra tekintettel a LEK Kft. 
megkezdte egy korszerű gyártó üzemcsarnok építését 
az Ezüstfa utcai telephelyen. A tervezést és pályázta-
tást követően a harmadik negyedévben megkezdődött 
a csarnok építése, a munkálatok várhatóan 2019-ben 
fejeződnek be. 

Mindkét társaság nyereségesen működött, együttes ár-
bevételük meghaladta a 10 milliárd forintot.

BM Heros Zrt.

A BM HEROS Zrt. elsődleges feladata 2018-ban is a 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tech-
nikai kiszolgálása volt, mind gyártói, mind pedig szer-
vizoldalról. Tavaly mutatkozott be a társaság mérnö-
kei által tervezett és megvalósított Heros Aquarex D7 
duplafülkés vízszállító eszköz, ami hétezer liter vizet 
képes szállítani.

Az év során további 18 Rába-Heros Aquadux X-4000 
gépjárműfecskendő állt rendszerbe a katasztrófavédelmi 
szervezeteknél, valamint különböző konténerek, konté-
nerszállítók és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatok 
által használt gépjárművek átadása is megtörtént. 

Decemberben ünnepélyes keretek között került új gazdá-
jához 12 szimplafülkés, valamint 1 duplafülkés vízszállító 
gépjármű, és európai uniós támogatással elkészült tíz 
kritikusinfrastruktúra-bevetési egység jármű is.

A BM HEROS LEK Kft. 2018-ban is sikeresen pályázott 
az Országos Mentőszolgálat közbeszerzési eljárásán, és az 
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nyeket, gyakorlatorientált, szakmaspecifikus, támogatja 
a szervezeti szocializációt, így biztosítva a belső előme-
neteli rendszer működtetését. Az év második felében 
megkezdődött a tűzvédelmimérnök-képzés előkészítése.

Azért, hogy biztosítani lehessen az érettségivel nem ren-
delkező állomány előmenetelét, a főigazgatóság köz-
pontilag megteremtette az érettségi bizonyítvány meg-
szerzésének lehetőségét. Ezzel számosan éltek is, így az 
érettségivel nem rendelkezők egyharmada, több mint 
hatszázhatvan kolléga szerzett érettségit. 2018-ban több 
mint háromszázan vették át bizonyítványukat. 

Az új rendszerű tűzoltó szakképzésben 2018-ban 249-
en fejezték be eredményesen tanulmányaikat, így 2012 
óta csaknem ezerötszázan szereztek végezettséget, ezzel a 
végrehajtói állomány mintegy negyede rendelkezik átfogó 
rendvédelmi és korszerű tűzoltószakmai ismeretekkel. A 
szerparancsnoki állomány korábbi létszámhiánya a képzések 
ütemezett végrehajtásával ez évre gyakorlatilag megszűnt.

A gépjárművezetés-technikai képzéseknél előtérbe ke-
rültek a balesetek megelőzését célzó tanfolyamok, orszá-
gosan majdnem ezerötszáz kolléga esett át felkészítésen. 

Humánszolgálat

A katasztrófavédelem humánigazgatási rendszere 2018-
ban is biztosította a szervezet működőképességét, az állo-
mány stabil, a fluktuáció négy százalék alatti, a feltöltött-
ség országosan megközelíti a kilencvenhárom százalékot. 
A kialakított képzési és továbbképzési rendszer, az egész-
ségügyi, pszichológiai gondoskodás és a munkabiztonsági 
szabályozás megfelelő keretet biztosított a szervezet stabil 
működéséhez. A humán szakterület éves tevékenységét 
a hivatásos életpályamodell-program folytatása, az új, 
munkaügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott fel-
adatok előkészítése és végrehajtása határozta meg. 

A hivatásos katasztrófavédelem kötelékében 2018. de-
cember elsején 11 ezer 643-an dolgoztak, rendelkezési 
állományban 375 kolléga volt és 1273 létszámhely állt 
üresen. Az előző évi trend megmaradt, a szervezet fluk-
tuációja továbbra is alacsony. 

Az új előmeneteli és illetményrendszer keretében a to-
vábbi ötszázalékos illetményemelést, valamint az érintett 

állomány fizetési fokozatban – rendfokozatban – történő 
előresorolását megállapító munkáltatói intézkedéseket 
tartalmazó állományparancsokat, valamint az érintett 
kormánytisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók 
minimálbér-, illetve garantált bérminimum-emelkedése 
miatt szükséges illetmény-megállapító határozatokat a 
szakterület határidőre elkészítette. Ugyancsak elkészült 
a hivatásos és kormánytisztviselői állományú munka-
társak értékelése. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
a 2017-es teljesítményére kivételes minősítést kapott, 
ennek alapján 2018-ban 1,7 milliárd forintot fordítha-
tott teljesítményjuttatásra. 9 ezer 472 hivatásos kolléga 
részesült teljesítményjuttatásban, a kormánytisztviselők 
pedig – teljesítményük alapján – átlagosan húszszázalé-
kos illetményeltérítést kaptak. 

Csökkent a normasértő cselekmények száma az előző 
évihez képest, erősödött tehát az állomány normaköveté-
se. A szabálysértések száma csaknem a harmadára esett 
vissza, a korábbi tendenciát követve kevesebb volt fegye-
lemsértésből is, a szolgálaton kívül elkövetett normasér-
tő cselekmények miatt indított méltatlansági eljárások 
száma pedig nem változott. A bűncselekmények között 
még mindig a katonai bűncselekmények dominálnak, 
szabálysértési eljárást minden alkalommal a közlekedési 
szabályok megsértése miatt kellett indítani, a fegyelem-
sértések döntő többsége pedig a belső normák, utasítások 
nem megfelelő teljesítéséből adódott.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi 
Intézete katasztrófavédelem mesterszakán először a 
2017/2018-as tanévben adtak át diplomákat. Az állo-
mány részére államilag támogatott formában megvalósuló 
képzés maximálisan kiszolgálja a különböző szakmai igé-
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venciós csoportja, harmincnégy hivatásos és önkéntes 
szakember a tagja. A KINCS éles alkalmazására az elmúlt 
esztendőben nem volt szükség.  

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi egészségügyi, 
pszichológiai és munkabiztonsági ellátó központjaiban 2018-

ban 11 ezer 785 egészségi alkalmassági vizsgálatot végeztek 
el. A megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjárművek vezeté-
séhez szükséges PÁV-vizsgálaton összesen 1438 hivatásos, 
önkormányzati, létesítményi és önkéntes tűzoltó esett át. 

A hivatásos állományt összesen 171 felmentési nappal 
járó szolgálati, illetve munkabaleset érte. A balesetek 
számottevő hányada sportfoglalkozás, valamint közúti 
közlekedés közben történt. Az esetek negyede tűzoltói 
beavatkozás során következett be, ez az előző évhez ké-
pest csökkenést jelent, súlyos munkabaleset pedig nem 
volt 2018-ban. A betegségek és munkabalesetek megelő-
zése érdekében 152 egészségvédelmi megbízott lát el a 
munkája mellett ilyen irányú feladatot. 

A Pécsi Tudományegyetemmel kötött együttműködési 
megállapodás alapján az elmúlt évben is folytatódott a dis-
aster medic instruktorok képzése, és a beavatkozó tűzoltói 
állomány elsősegélynyújtási, egészségügyi felkészítése.

A balesetmentes vezetést szolgáló intézkedések körében 
immár második alkalommal, három fordulóban, helyi, 
regionális és országos szinten zajlott országos közleke-

désbiztonsági verseny, amelyen ügyintézői gépjármű és 
készenléti szer kategóriában mintegy ötszáz gépjármű-
vezető mérte össze tudását. 

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

Az állományról való egészségügyi, pszichológiai gondos-
kodás, a kiválasztás, az egészségügyi és pszichológiai szű-
rés, a felkészítés, a munkabalesetek elkerülése továbbra 
is kiemelt feladat, amely regionálisan, kilenc alapellá-
tó rendelőben valósul meg. A különböző alkalmassági 
vizsgálatok elvégzése, a pszichológiai tanácsadás és a 
tréningtevékenység mellett nagy hangsúly helyeződött a 
szervezeti integritást támogató csoportfoglalkozásokra. 
2018-ban is működött a katasztrófavédelem krízisinter-

Humánszolgálat
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megyében, a képzés 2019 márciusában fejeződött be. A 
2017 októberétől 2018 áprilisáig tartó tűzvédelmi főelőadó 
szakképesítés-ráépülésben 19-en tettek sikeres vizsgát. A 
tűzoltótechnikák valamelyikére összesen 3 ezer 644 kolléga 
szerzett kezelői jogosultságot. A rendészeti vezetővé képző 
tanfolyam két péceli tréningcsoportjában 24-en szerezték 
meg a középvezetői kinevezéshez szükséges képesítést. A 
katasztrófavédelmi műveleti szolgálat parancsnoki felké-
szítő tanfolyama márciusban zajlott, a tanfolyam mind a 21 
résztvevője sikeres vizsgát tett. A tavaszi katasztrófavédelmi 
alapismereti tanfolyamon 33 kolléga vizsgázott eredmé-
nyesen. Tovább folytatódtak a rendfokozati vizsgák is: a 
nyári vizsgákon 37, ősszel 23 kolléga tett sikeres vizsgát. 
Májusban nyolchetes műveletirányító referens-képzés in-
dult, ami 2019 februárjában zárult. A tűzvizsgáló tanfolya-
mot tavaly 28 hallgató végezte el. A veszélyesáru-szállítási 
ellenőröket képző tanfolyamokon a tavalyi évben 130-an, 
a katasztrófavédelmi mobil labor tanfolyamokon 34-en 
tettek sikeres vizsgát. A Pest megyéhez és a fővároshoz 
kapcsolódó önkormányzatok közbiztonsági referenseinek 
képzésén 26-an vizsgáztak sikeresen.

Katasztrófavédelmi Kutatóintézet

A kutatóintézet 2018-ban 24 termék minősítését követően 
bocsátott ki tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványt. Az 
intézet biztosítja a helyszíni mintavételhez és szállítás-
hoz bevezetett tűzvizsgálati egységcsomagokat a területi 
katasztrófavédelmi szervek számára. A tűzvizsgálati el-
járások során átvett égési maradványok speciális elem-
zését is végzi, akkreditált analitikai eljárásaiból kapott 
eredményeire alapozva 132 igazságügyi szakvéleményt 
adott ki. A tűzoltási céllal készenlétben tartott habkép-
zőanyagok állapotvizsgálata mára önálló területté vált: 

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 2018-ban ünne-
pelte fennállásának 70. évfordulóját, amelyről az intéz-
mény több rendezvénnyel is megemlékezett. Megtartotta 
a 2017/18-as tanév zárásaként a nyugdíjas-találkozóval 
egybekötött családi napot, ahol köszöntötték a volt is-
kolaparancsnokokat és a tűzoltótisztképzőn korábbi év-
tizedekben végzett hallgatókat is. Az ünnepségen nyílt 
meg az iskola megújult képzéstörténeti gyűjteménye 
is. A tűzoltóképzés jelene és jövője címmel októberben 
megrendezett nemzetközi konferencián bemutatták az 
intézmény elmúlt évtizedét, emellett nyolc nemzet szak-
mai vezetője is előadást tartott.

Az előző tanév szeptemberében indult rendészeti szerve-
ző szakképzés tűzvédelmi szervező szakmairányán 50, a 
katasztrófavédelmi szervező szakmairányán 13, az ipar-
biztonsági szervező szakmairányán 4 hallgató szerzett 
felsőszintű szakmai végzettséget 2018 első félévében. A 
2017 októberében indult rendészeti szervező szakképzés 

tűzvédelmi szervező szakmairányán 2018 decemberétől 
már 28 hallgató folytat tanulmányokat, képzésük 2019 
májusáig tart. Szeptemberben indult újabb rendészeti 
szervező szakképzés az intézményben: a tűzvédelmi szer-
vező szakmairányon 17, a katasztrófavédelmi szervező 
szakmairányon pedig 4 tanuló kezdte meg tanulmánya-
it. A tanintézet a Tűzoltó II. szakképzés keretében 2018 
februárjában 128, júniusban pedig 121 hallgatót bocsátott 
ki. 2018 szeptemberében ugyanezen a képzésen már 180-
an kezdték meg tanulmányaikat, a Tűzoltó I. szakképzés 
pedig 20 fővel indult el. A nyári tanévzáróig 41 végzett 
szerparancsnokot bocsátott ki a tanintézet, az újabb tan-
évben 47 leendő szerparancsnok kezdte meg tanulmá-
nyait. A kéményseprőipari szakképzésben az év során 
108-an tettek eredményes vizsgát, sikeres mestervizsgát 
32-en. Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóknak 
szervezett képzésben 42-en végeztek, közülük kihelyezett 
tanfolyamon 12-en tettek eredményes vizsgát. Szeptem-
berben újabb kihelyezett tanfolyam indult 15 fővel Békés 

Tűzvizsgálati igazságügyi szakvélemények és az ehhez
megvizsgált minták számának alakulása
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Dokumentációs Bizottságának 26. ülésén, a németországi 
Cellében. Megjelent a történelemtudományok keretében 
a „Tűzoltó szerkocsik Magyarországon” című művészi 
tudományos fotóalbum harmadik kötete. A múzeum ez 
évben is megszervezte a Ne égess! irodalmi és rajzpályá-
zatot, amelyre csaknem ezer pályamű érkezett. Mindezek 
mellett az intézmény több mint kilencezer érdeklődőt 
fogadott központi épületében és filiáléiban. 

Katasztrófavédelem Központi Zenekara

A zenekar 2018-ban ünnepelte fennállásának 80. évfor-
dulóját, amely alkalomból koncert fúvószenekarrá kiegé-
szülve készíthetett lemezfelvételt. Egy izgalmas, valódi 
fúvószenei értékeket és hangzásélményt közvetítő lemez 
született. Az év során másodszor is stúdióba vonulhatott 
a zenekar, hogy big band, kvintett és teljes zenekari fel-
állással adventi lemezt készítsen. Jubileumát ünnepelve 
a zenekar december 14-én a Duna Palota dísztermében 

nagy sikerű hangversenyt adott. A koncert során a klasz-
szikus átiratoktól, az operett világán át, a 70-es, 80-as 
éveket felidéző zeneműveken túl a karácsonyi hangula-
tot időző darabokig változatos repertoárt mutatott be az 
énekes szólistákkal kiegészült együttes.

az elmúlt három évben kétszáz fölé emelkedett az éven-
te ellenőrzött minták száma és már külföldi megbízások 
alapján is folynak időszakos ellenőrző vizsgálatok. 2018-
ban felújították az intézet irodáit és vizsgáló laboratóri-
umait, így ma már kilenc laboratórium szolgálja a többi  
között a fejlesztés alatt álló anyagvizsgálati tevékenysé-
get. A folyamatban lévő fejlesztési program keretében 
megújult a teljes elektromos rendszer, megkezdődött az 
anyagvizsgálati analitikai műszerpark kibővítése. 

Katasztrófavédelem Központi Múzeuma

A múzeum a tavalyi évben jelen volt az esztergomi tűzol-
tóság alapításának 150. évfordulóján, a közös rendőr-tűz-
oltó napon, a Lipták-villa időszakos kiállításán, de részt 
vett a Múzeumok Majálisán is. Szakmai iránymutatá-
sával készült el a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 
új képzéstörténeti gyűjteménye. A mind élénkebbé váló 
nemzetközi kapcsolatok jegyében a szlovákiai Somorján 

mutatkozott be az intézmény az „Így oltották a tüzet 
elődeink” című IV. nemzetközi történelmi tűzoltótechni-
ka-kiállításon, valamint részt vett a Nemzetközi Tűzoltó-
szövetség Tűzoltóságok és CTIF Történeti, Múzeumi és 

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ



64 65

három évfolyamának nappali képzésében 42 hallgató 
tanult tisztjelölti státuszban.

A mesterképzésen 41 hallgató kezdte meg tanulmányait, 
az intézet teljes hallgatói létszáma a 2018/19-es tanév 
kezdetén pedig 394 volt. 2018 júniusában 181-en fejez-
ték be tanulmányaikat, ebből 179-en tettek eredményes 
záróvizsgát, közülük 110-en vehették át az oklevelüket. Az 
intézet kutatóműhelyeinek bázisára támaszkodva már 29 
doktoranduszhallgató tanul a Katonai Műszaki Doktori 
Iskola katasztrófavédelem kutatási területén.

Az intézet az elmúlt évben nemzetközi tudományos kon-
ferenciát, törzsvezetési gyakorlatokat és önálló szakmai 
napokat is szervezett, ezek mellett megrendezték a tavaszi 
és az őszi intézményi tudományos diákköri konferenciát. 
Az intézmény képviseltette magát az NKE nyílt napjain 
és az EDUCATIO kiállításon is. Egyre aktívabb az intézet 
ERASMUS+ programokban történő részvétele és ismét 

megrendezték a Babeș-Bolyai Tudományegyetemmel 
a közös nyári katasztrófavédelmi egyetemi kurzust. Az 
NKE egyik kiemelkedő eseménye tavaly az „Integrált vé-
delem 2018” közszolgálati gyakorlat volt, amelyen a több 
mint ezer hallgató és az oktatók a kibertámadás okozta 
válsághelyzet kezelésének gyakorlati elemeit állították 
középpontba.

A kiemelkedő hallgatói és oktatói munka elismerésére az 
elmúlt tanévben is átadták a Dr. vitéz Roncsik Jenő em-
lékplakettet és a Hallgatói Rőzsetőr vándordíjat. 2018-ban 
az előző évi egy helyett már négy tisztjelölt hallgató kapott 
nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat kiváló tanulmányi ered-
ménye és aktív egyetemi közösségi tevékenysége miatt.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet

A Katasztrófavédelmi Intézet 2018-ban kidolgozta a 
tűzvédelmi mérnökök alapképzésének képzési és kime-
neti követelményeit, amelyhez kapcsolódó szaklétesítési 
eljárásban tizenhárom, a képzésben érdekelt szervezet 

és érdekképviselet adott támogató nyilatkozatot. Ta-
valy szeptemberben megindult a katasztrófavédelmi 
alapképzési szak iparbiztonsági szakirányán a nappali 
költségtérítéses képzés, amelyen nyolc hallgató kezdte 
meg tanulmányait. Az egyetem szenátusa elfogadta a 
katasztrófavédelmi szakkollégium intézet által kidolgo-
zott alapító okiratát, valamint szervezeti és működési 
szabályzatát. A létrejövő szakkollégium a kiemelkedő 
hallgatók hatékonyabb tehetséggondozását fogja vé-
gezni. Az intézet oktatói és kutatási tevékenységének 
támogatására együttműködési megállapodást kötött 
a MOL Nyrt-vel, az RSOE-val és a Magyar Logisztikai 
Szolgáltató Központok Szövetségével. 

A tavalyi tanévben 795 jelentkező közül 158 kezdte meg 
tanulmányait. Katasztrófavédelem alapszakon nappali 
munkarendben 18-an, levelezőn 140-en iratkoztak be, 
akiknek több mint a fele államilag támogatott képzésen 
vesz részt. 2018 végén a katasztrófavédelem alapszak 
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A 21. század kihívásainak megfelelve a katasztrófavédelem 
kapcsolódott az elektronikus ügyintézés hálózatához. Az 
igazgatási szakterület ügyviteli irodájának célja az volt, 
hogy az elektronikus ügyintézést minél szélesebb ügykörre 
kiterjessze. Az év során elérhetővé váltak az elektronikus 
kérelem űrlap (e-papír) szolgáltatásai. 

A lakosság általános tájékozódási forrásként kezeli a 
katasztrófavédelem ügyfélszolgálatát, amely 2 ezer 376 
állampolgári megkeresést kezelt tavaly. 

Az igazgatási szakterület rendezvények, kiállítások révén 
népszerűsítette a szervezetet, az arculathoz igazított meg-
jelenésekkel, kiadványokkal és promóciós, ismertterjesztő 
anyagokkal erősítette a szervezeti kultúrát. 

A katasztrófavédelem az év folyamán is nagy hangsúlyt 
fektetett nemzetközi, azon belül is elsősorban kétoldalú 
kapcsolatrendszerének erősítésére és bővítésére. Vegyes 

bizottsági ülések, kétoldalú szakmai találkozók valósul-
tak meg, ezek mellett ausztrál, iráni, izraeli, dél-koreai 
és vietnámi delegációk keresték fel a főigazgatóságot. 
Zajlik az EU PV Mechanizmus rendszerének megújítá-
sa, ezzel kapcsolatban a főigazgatóságra látogatott az 
EU Veszélyhelyzet-kezelési és Humanitárius Főigaz-
gatóságának vezetője is. A szervezet 2018-ban is részt 
vett a NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottság 
ülésein, továbbá az ENSZ szakmai találkozóin. Hazánk 
adott otthont a Visegrádi Négyek Katasztrófavédelmi 
Főigazgatói ülésének, amelyen Japán is képviseltette 
magát. Szintén Magyarországon ülésezett a Nemzetközi 
Tűzoltószövetség (CTIF) Ifjúsági Tűzoltóvezetők Bizott-
sága és itt zajlott a CTIF Ifjúsági Tűzoltók Szimpóziuma 
is. A szervezet számos munkatársa vett részt nemzetközi 
képzéseken, konferenciákon.

Hivatal

A hivatali szervezet szilárd háttértámogatással, haté-
konyan fogta össze és koordinálta a szakmai területek 
munkáját.

A jogi szakterület tavaly 15 saját kezdeményezésű jogsza-
bály módosításában vett részt, emellett mintegy 900, a 
Belügyminisztériumból érkezett előterjesztést vélemé-
nyezett. 70 belső norma jogi megfelelőségét vizsgálta, 
valamint 10 belső szabályozó deregulációját készítette 
elő. 2018 első felében elindította a jogtanácsosi mentor-
programot, amelynek keretében hatékonyan dolgozták 
fel a jogalkalmazásban felmerült jogeseteket, az átalakult 
jogszabályi környezettel kapcsolatos joggyakorlatot, va-
lamint a felmerülő problémákat. 

A hivatal a GDPR alkalmazására való felkészülés érdeké-
ben több képzést, oktatást is kezdeményezett, a szakterület 
megvizsgálta és nyilvántartásba vette, milyen adatokat és 
hogyan kezel a szervezet. 2018-ban elkezdődött azoknak 

az adatvédelmi szabályoknak, gyakorlatnak a kialakítása, 
amelyek a személyes adatok védelmét szolgálják, egyben 
megfelelő környezetet nyújtanak a normál és életszerű 
működéshez a katasztrófavédelem feladatrendszerében. 
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Az ellenőrzési szakterület tevékenységéről havonta orszá-
gos összegző jelentés készült, amely tartalmazta a helyi 
szervek vezetői által végrehajtott 18 ezer 219 ellenőrzés 
megállapításait is. 

A szakterület elkészítette a BM OKF 2018. és 2021. közötti 
időszakra vonatkozó belső ellenőrzési stratégiai tervét, 
valamint aktualizálta a belső ellenőrzési kézikönyvet. 

A működés teljes területét lefedő ellenőrzések során ösz-
szegyűjtött adatok és információk elemzésével, valamint 
a tapasztalatok feldolgozásával a szakterület megfelelő 
információt nyújtott a szervezet vezetéséhez, a hatékony 
döntési mechanizmus megalapozásához, illetve a javító 
intézkedések meghozatalához. A 2018-ben lezárt közpon-
ti ellenőrzések megállapításaira összesen 1279 intézke-
désköteles és 85 intézkedést nem igénylő javaslati pont 
született, amelyek alapján az ellenőrzöttek két központi 
és húsz területi szintű belső normát módosítottak, két 
területi szintű belső normát helyeztek hatályon kívül és 
három hiányzó szabályozást készítettek el.

Az országos ellenőrzésiszolgálat-vezetői értekezleteken, 
az ellenőrök egynapos továbbképzésén, illetve a kétna-
pos ellenőrzési konferencián túl a szakterület folyama-
tos szakirányítást látott el a területi szervek ellenőrzési 
tevékenysége felett.

Ellenőrzési Szolgálat

Az ellenőrzési szakterület kiemelt figyelmet fordított az 
ellenőrzési, felügyeleti rendszer gyakorlatiasságára, segítő 
jellegére és célirányosságára, valamint a vezetői, irányí-
tói munka javítására. Felülellenőrzések végrehajtásával 
erősítette a szakirányítási, szakfelügyeleti tevékenységet, 
valamint tanácsadói tevékenység keretében támogatta az 
integrált kockázatkezelési rendszer működését.

2018-ban a BM OKF és a megyei igazgatóságok összesen 
5 ezer 542 ellenőrzést hajtottak végre, 6,4 százalékkal 
kevesebbet, mint az azt megelőző évben.

A BM OKF központi szervként összesen 343 ellenőrzést 
végzett, ebből 5 átfogó és 6 irányítószervi ellenőrzés, 20 
témavizsgálat, 34 cél-, 10 revizori, 215 mobil, 1 felügye-
leti, 6 szakmai és 5 hatósági (supervisori) ellenőrzés volt. 
Az év során összesen 24 szemle, 13 beszámoltatás és 4 
gyakorlatellenőrzés volt. 

A mobil ellenőrzések legnagyobb részét a szolgálatellá-
tás és -váltás, illetve a gyakorlatok ellenőrzése tette ki, új 
feladatként pedig a súlyoskáresemény-elhárítási tervek 
gyakorlásának felülellenőrzése jelentkezett. Az összes 
mobil ellenőrzés 27,4 százaléka (59) zárult hiányosság 
feltárása nélkül. 

A 2018. évi ellenőrzések megoszlása

Átfogó ellenőrzés: 20

Témavizsgálat: 206

Irányítószervi ellenőrzés: 41

Célellenőrzés: 375

Hatósági (supervisori) ellenőrzés: 6

Mobil ellenőrzés: 585

Szemle: 178

Beszámoltatás: 260

Referáda: 70

Ellenőrző gyakorlat: 35

A katasztrófavédelmi műveleti szolgálatok ellenőrzései: 3521

Szakmai ellenőrzés: 7

Revizori ellenőrzés: 146

Felügyeleti ellenőrzés (KMSZ-en felül): 86

Vizsgálat: 6

Összesen: 5542
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2018-ban kiemelt érdeklődést váltott ki a márciusi rend-
kívüli téli időjárási helyzet, nyáron mindvégig a szúnyog-
gyérítés, illetve viharos napokon az azokkal kapcsolatos 
tűzoltói beavatkozások iránt mutatkozott fokozott ér-
deklődés. Az év utolsó negyedévében a hulladékszállítás 
témája került a figyelem középpontjába, és ha a koráb-
biaknál kisebb mértékben is, de a kéményseprés is fo-
lyamatosan napirenden volt. Szeptembertől a fűtéssel, 
szén-monoxid-mérgezéssel, lakástüzek megelőzésével 
kapcsolatos kommunikáció került a fókuszba. 

A főigazgatóság honlapjának látogatottsága 2018 első 
felében volt a legnagyobb, négy olyan hónap is volt,  
amikor egy-egy cikk húszezer fölötti kattintást váltott ki. 
A legnagyobb érdeklődést kiváltó hír márciusban szüle-
tett, az extrém téli időjárással kapcsolatban, ezt a cikket 
43 460-an nyitották meg. Szintén olvasott volt a janu-

ár 3-án közzétett, a tűzijátékok veszélyeivel foglalkozó 
írás, 33 777 ember kattintott rá. Ennél is több, 38 ezer 
kattintást hozott június 12-én az önkéntes mentőszerve-
zetek pályázati eredményeiről tájékoztató cikk. Kiemelt 
népszerűséget a Facebook-oldalon nyilvánosságra hozott 
állatmentési akciókkal, tűzoltói életképekkel, szakmai 
fogásokat, úgynevezett kulisszatitkokat bemutató anya-
gokkal váltott ki a szervezet.

2019-ben elindul a szervezet új honlapja, valamint a 
tervek szerint hatékonyabbá válik a katasztrófavédelem 
közösségimédia-kommunikációja is. A főigazgatóság, 
valamint területi szervei honlapjának teljes tartalmi és 
arculati megújítása szinte az év egészét meghatározta.

Kommunikációs Szolgálat

A katasztrófavédelem kommunikációja 2018-ban is több-
irányú volt. Témaválasztását tekintve egyszerre kellett 
megfelelnie annak az igénynek, hogy stabilitást, állan-
dóságot közvetítsen, mégis rugalmasan reagáljon a vál-
tozásokra, rendkívüli eseményekre. Továbbra is hangsú-

lyos szerepet kaptak a bekövetkezett káreseményekhez 
kapcsolódó megnyilvánulások, valamint a megelőző jel-
legű közlések és az állampolgárokat érintő törvényi vagy 
szervezeti változásokról szóló híradások. A katasztrófa-
védelem számos csatornán és publikus felületen juttatta 
el közérdekű információit az emberekhez. A csatornavá-
lasztást minden esetben az határozta meg, hogy az adott 
információ melyiken tud a leghatékonyabban eljutni 
a célcsoporthoz. A visszajelzések és elemzések szerint 
az év folyamán tovább erősödött az a szervezetről ko-
rábban kialakult kép, hogy a közbiztonságot garantáló 
szervezetként elérhető, hiteles, azonnali válaszokkal és 
intézkedésekkel támogatja az állampolgárok mindennapi 
életét, szolgáltatásai és információi megbízhatóak, stabil 
keretek között működik. 

Ezzel együtt kiemelt és fontos feladat volt a különböző 
változások kommunikálása, ennek keretében a fejlesz-
tések, beruházások nyomon követése, a hazai és európai 
uniós projektek bemutatása, publikálása.

Kommunikációs adatok (2018. december)

Médiában megjelent hírek száma: 115 900

VÉSZ-hírek száma: 8 506

BM OKF Facebook-oldalának követői:  27 317

Legnépszerűbb Facebook-poszttal elért emberek száma: 1 671 952

Médiaszerveren publikált fotók száma:  124 218

Honlapon (országos és megyei) megjelent hírek száma:  9 211

Kiadott közlemények száma:  3 690

Nyilatkozatok száma:  7 244
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Megyei igazgatóságok

Győr-Moson-Sopron
Komárom-
Esztergom

Veszprém

Zala
Somogy

Baranya

Tolna

Fejér

Bács-
Kiskun

Pest

Heves

Nógrád

Budapest

Csongrád

Békés

Hajdú-Bihar

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Borsod-Abaúj-Zemplén

Vas



Csontos Ambrus
tűzoltó dandártábornok

Heves Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Matuska Zoltán
tűzoltó ezredes

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Szunyog Zoltán
tűzoltó ezredes

Komárom-Esztergom Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Lipták Attila
tűzoltó dandártábornok

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Szatmári Imre
tűzoltó dandártábornok

Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Magosi Lajos
tűzoltó ezredes
Fejér Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgató

Varga Ferenc
tűzoltó dandártábornok

Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Sallai Péter
tűzoltó dandártábornok

Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Kovács Ferenc
tűzoltó dandártábornok

Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Dr. Farkasinszky Lóránt
tűzoltó ezredes

Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Kiss András Zoltán
tűzoltó ezredes
Békés Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgató

Mácsai Antal
tűzoltó ezredes
Baranya Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgató



Dányi Béla
tűzoltó dandártábornok

Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Dr. Vass Gyula
tűzoltó ezredes

NKE Katasztrófavédelmi Intézet
igazgató

Egri Gyula
tűzoltó ezredes

Zala Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Dr. Papp Antal
tűzoltó ezredes

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
igazgató

Berecz György
tűzoltó ezredes

Gazdasági Ellátó Központ
igazgató

Rajnai Attila
BM HEROS Zrt. 

vezérigazgató

Seres Tibor
tűzoltó ezredes
Nógrád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgató

Varga Béla
tűzoltó ezredes

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Branyiczky Márk
tűzoltó ezredes

Pest 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
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Baranya
megye

A megye alapadatai

Terület nagysága: 4 429,6 km2

Települések száma: 301
Városok száma: 14
Lakosság száma: 361 291 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 4
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 5
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 3
Önkormányzati tűzoltóságok száma: -
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 18

A megyére jellemző veszélyeztetettség 

• veszélyes vegyi anyagokat előállító, tároló, 
felhasználó objektumok;

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

• földtani veszély

Veszélyeztetettségi térkép 

  I. osztály: 5 település 
  II. osztály: 97 település 

  III. osztály: 199 település 
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romos meghibásodás miatt. A pécsi hivatásos tűzoltók 
három fecskendővel, egy vízszállító- és egy létraszerrel 
vonultak a helyszínre, ahol a katasztrófavédelmi műve-
leti szolgálat irányítása mellett avatkoztak be. Összesen 
negyven embernek - köztük két gyermeknek - kellett 
elhagynia az épületet, tizennégy embert mentőkámzsát 
használva menekítettek ki a tűzoltók. A mentőszolgálat 
négy embert, köztük két gyermeket kórházba szállított 
a helyszínről kivizsgálásra.

A megyében folytatódott a korábban feltárt, valamilyen 
szempontból kockázatot jelentő helyszínek átfogó ellen-
őrzése, a polgári védelmi szakterület nagy hangsúlyt fek-
tetett a településeken folytatott helyszíni szemlékre. A 
problémásabb, összetett esetekben az igazgatóság más 
szervezeteket, a gazdálkodókat és a magánszemélyeket 
is bevonta az eljárásba. 2018-ban is megtörtént a tele-
pülések kockázati besorolásának felülvizsgálata: Lány-
csók település esetében szigorítani, míg Pócsa esetében 
enyhíteni kellett a katasztrófavédelmi osztályba sorolást.

2018-ban is olyan gyakorlatok szervezése volt a cél, amelyek 
eredményeképpen erősödik az adott település biztonsága, 

tehát a gyakorlatban résztvevők értéket teremtettek vagy 
megszüntettek egy veszély- vagy hibaforrást, kockázati té-
nyezőt, és ezzel csökkent a település fenyegetettsége. Ezek 
mellett a megyei Mecsek Mentőcsoport nemzeti minősítés 
keretében sikeresen teljesítette azokat a követelményeket, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy az árvízi és vízi mentés-
ben, alapvető vízkárelhárításban, búvármunkában részt 
vehessenek. Bizonyították, hogy vezetés-irányítási és lo-
gisztikai ismereteik megfelelőek, illetve hogy kötéltechnikai 
szaktudásuk alapján speciális helyzetekben bevethetőek.

A megyei önkéntes mentőszervezetek részeként működő 
tűzoltó és polgárőr egyesületek megfelelő irányítás mel-
lett egyre nagyobb számban vesznek részt önállóan is a 
védekezési munkálatokban.

Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

Az előző évhez képest csökkent a tűzesetek, műszaki 
mentések száma a megyében. A visszaesés az összes 
beavatkozást illetően 10 és fél százalék, a tűzesetek 
esetében csaknem 13 százalék, míg a műszaki mentések 
esetében több mint 8 százalék volt. Felére csökkent a 
szabadtéri tüzek száma a korábbi évhez viszonyítva, míg 
az otthonokban két százalékkal kevesebb tűzeset volt, 
mint 2017-ben. A szabadtéri tűzesetek számának jelen-
tős csökkenése a kedvező időjárás mellett a hatékony 
hatósági munkának és lakosságtájékoztatásnak tudható 
be. Hasonlóan fontos szerepe van a tudatos megelőző 
tevékenységnek az otthon jellegű tűzesetek számának 
csökkenésében. A műszaki mentések számának visz-
szaesésében nagy szerepe van annak, hogy 2018-ban 
a szélsőséges időjárási jelenségek elkerülték a megyét. 
Emelkedő tendenciát az életmentést célzó beavatkozá-
sok terén lehetett tapasztalni. 

A tűzesetek közül kiemelkedő volt a szeptember 18-án 
Kővágószőlős külterületén keletkezett szabadtéri tűz. A 
Natura 2000-es természetvédelmi területen többhek-
tárnyi száraz fű, gaz és bozótos égett, a lángok megfé-

kezése számos tűzoltóegység megfeszített munkájának 
volt köszönhető. 

Pécsett egy tízemeletes panelépület hatodik emeleti la-
kásában keletkezett tűz 2018. október 11-én reggel elekt-

Baranya megye

– 452

330 –

– 790

Vonulási adatok    

 Tűzesetek száma: 452

 Műszaki mentések száma: 790

 Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 330

 Téves jelzések száma: 7

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 144

Közlekedési eszközzel kapcsolatosan: 26

Közúton: 22

Mezőgazdasági létesítmény területén: 11

Otthon: 142

Tárolási létesítmény területén: 22

Egyéb: 85

7 |
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kapott a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, 
érkeztek kritikusinfrastruktúra-bevetési egysége, egy 
Rába-Heros Aquadux X-4000-es gépjárműfecskendő, 
egy tízezer literes vízszállító, ezeken kívül 3 Skoda Fabia 
ügyintézői és két elektromos autó, valamint egy ügyintéző 
jármű is rendszerbe állt.

Kiemelkedő események

Az igazgatóság 2018-ban is megrendezte a Misina Tűz-
oltó Toronyfutóversenyt. November 23-án a Pécsi Tu-
dományegyetemmel közösen megtartotta a „Közrend és 
biztonság – katasztrófavédelmi kihívások Magyarorszá-
gon” című tudományos konferenciát és disaster medic 
tűzoltómentési gyakorlatot.

Hatósági tevékenység

2018-ban az igazgatóság és helyi szervei összesen 2 ezer 
814 hatósági és 1825 szakhatósági eljárást, valamint 3 ezer 
979 hatósági ellenőrzést és 399 helyszíni szemlét folytattak 
le. 2018-ban 223, nemzetgazdasági szempontból kiemeltté 
nyilvánított hatósági, szakhatósági eljárást zárt le az igazga-
tóság vízügyi hatósága. Másodfokú tűzvédelmi hatóságként 
3, míg másodfokú tűzvédelmi szakhatóságként 1 esetben, 
veszélyesáru-szállítással kapcsolatban pedig 1 alkalom-
mal (1 RID) járt el másodfokú hatóságként az igazgatóság. 

Az iparbiztonsági szakterület továbbra is hatósági felügye-
letet gyakorolt a megyében található, veszélyes anyagokkal 
foglalkozó gazdálkodó szervezetek, létfontosságú elemek 
és rendszerek felett. A Mohácsi Kikötői Szolgálat az Eu-
rópai Unióba vízi úton érkező veszélyes áruk belépő- és 
ellenőrzőpontja, így nemcsak a Magyarországra, hanem 

az Európai Unióba érkező veszélyes áruk belvízi kapuja 
is. Ez azt jelenti, hogy az unió teljes területére nézve fel-
adata vizsgálni a beérkező áruk biztonságos szállítását.

Az igazgatóság illetékességi területén 25 veszélyes üzem 
található, amelyből 4 felső küszöbértékű, 7 alsó küszöb-
értékű, 14 küszöbérték alatti veszélyes üzem. A Dunán a 
mohácsi határkikötői szolgálat összesen 1705 vízi jármű-
vet vett kontroll alá, ezekből 794 szállított veszélyes árut. 
A katasztrófavédelmi mobil labort 25 esetben riasztották 
káreseményhez.

Baranya megyében egyetlen kéményseprőipari közszol-
gáltató működik. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a megye 56 településén felel a közszolgáltatás folyama-
tosságáért. További 245 település esetében a kéménysep-
rőipari tevékenységet a katasztrófavédelem végzi. Bara-
nya megyében jelenleg 9 regisztrált szolgáltató működik, 
amelyek közül 6 Baranya megyei székhellyel rendelkezik.

Gazdasági élet

2018 november első napján megkezdte működését a sásdi 
katasztrófavédelmi őrs, mindezek mellett épületek felújí-
tására is sor került. A gépjárműpark bővült, új gépkocsit 

Baranya megye

Műszaki mentések megoszlása

Viharkár miatti beavatkozás: 52

Vízkárok: 71

Életmentés: 136

Épületomlás, magasépület-baleset: 18

Gázszivárgás: 53

Közúti baleset: 169

Sérült mentése: 19

Szén-monoxid-mérgezés: 3

Állatmentés: 17

Egyéb: 90

Egyéb vonulások, feladatok

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonulása: 121

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása: 25

Tűzeseti helyszíni szemle: 33

Tűzvizsgálati eljárás: 33

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

A megye alapadatai

Terület nagysága: 8 445 km2

Települések száma: 119
Városok száma: 22
Lakosság száma: 505 602 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 6
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 3
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 9
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 40

A 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 
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A megyében hatvannyolc, nemzeti minősítést szerzett 
önkéntes mentőcsoport működik, összesen csaknem 
másfélezer fővel. Ők bevonhatók a települések vízkárel-
hárítási, vezetés-irányítási, logisztikai feladataiba és a 
rendkívüli időjárási események kezelésébe, valamint a 
városi kutatási és mentési feladatokba.

Áprilisban a Bugac külterületén lévő erdős területen csap-
tak fel a lángok, ahol körülbelül  nyolc hektáron fenyőerdő 
égett. A lángokat a kiskunfélegyházi, a kecskeméti, a kis-
kunhalasi, a csongrádi, a szentesi, a fővárosi, a kalocsai, 
a kiskőrösi, a dabasi, a szegedi, a monori, a kisteleki és a 
ruzsai hivatásos tűzoltók, valamint a bugaci, a nyárlőrinci, 
a kiskunmajsai és a tiszakécskei önkéntes tűzoltók oltot-
ták el a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi műveleti 
szolgálat irányítása mellett. A munkálatokban az illetékes 
erdészeti és faipari cég szakemberei is részt vettek, erőgé-
pekkel segítették a tűzoltók munkáját. Az oltási munkála-
tokat a szél és az erdős területre jellemző terepviszonyok 
nehezítették. 

Egy körülbelül ezer négyzetméteres csarnok, valamint 
raklapokon tárolt toll kapott lángra Kiskunfélegyháza 

külterületén október 28-án. Az esethez a kiskunfélegyhá-
zi, a kecskeméti, a kiskunmajsai, a kiskőrösi, a ceglédi, a 
szolnoki, a karcagi és a kiskunhalasi hivatásos, valamint 
az orgoványi és a kunszentmiklósi önkéntes tűzoltókat 
riasztották, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat 
irányításával fékezték meg a lángokat. A tűzoltók oltás 
közben egy túlhevült gázpalackot is kivittek az épületből, 
amelyet végül mesterlövész ártalmatlanított. Az esettel 
kapcsolatosan tűzvizsgálati hatósági eljárás indult.

Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

Bács-Kiskun megye Magyarország legnagyobb megyéje, 
különös és sajátos földrajzi és gazdasági környezettel. 
Veszélyeztetettség tekintetében is élen jár, hiszen min-
den olyan kockázati tényező megtalálható a megyében, 
amellyel a katasztrófavédelem számol. Mindezt új kihívá-
sok is kiegészítik – klímaváltozás, iparosodás, gazdasági 
fejlődés –, új feladatokat adva a szervezetnek. A klímavál-
tozás egyrészről megnövelte az erdő- és vegetációtüzek 
kockázatát, másrészről gyakoribbá váltak a szélsőséges 
időjárási jelenségek. Ezek a tényezők nagymértékben 
befolyásolták a tűzoltói beavatkozások számát Bács-Kis-
kun megyében is. 2018-ban az előző évihez képest ke-
vesebb volt a tűzoltói beavatkozást igénylő káresemény. 
A tűzesetek közül a szabadtéri tüzek és az otthonokban 
keletkezett tüzek, műszaki mentéseknél pedig az időjá-
rási jelenségek okozta károk felszámolása adta a legtöbb 
feladatot a tűzoltóknak. 

Bács-Kiskun megye

17 |

– 1653

707 –

– 2075

Vonulási adatok    

 Tűzesetek száma: 1653

 Műszaki mentések száma: 2075

 Téves jelzések száma: 707

 Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 17

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 394

Közlekedéssel kapcsolatosan: 61

Ipari létesítmény területén: 33

Otthon: 374

Kereskedelmi létesítmény területén: 15

Egyéb: 776
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Gazdasági élet

2018-ban a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság járműparkja egy új, magyar gyártású Rába-Heros 
Aquadux X-4000-es gépjárműfecskendővel, egy kritikus-
infrastruktúra-bevetési egységgel, egy szimplafülkés erdő-
tüzes vízszállítóval és egy erdőtüzes cserefelépítménnyel 
ellátott konténerszállítóval bővült. A gépjárműfecskendő 
a kalocsai, a vízszállító a kiskunhalasi, a konténerszállító 
pedig a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltóság szolgálatába 
állt. Kiskunmajsán európai uniós forrásból könnyűszer-
kezetes katasztrófavédelmi őrs épült, az ott szolgálatot 
teljesítő hivatásos tűzoltók összesen hét település biz-
tonsága felett őrködnek. Ingatlangazdálkodási szakte-
rületen kiemelt feladat volt a KEHOP - 1.6.0 pályázatok 
keretében felépítendő kiskőrösi és kecskeméti laktanya 
előkészítő feladatainak elvégzése. 

Kiemelkedő események

A VII. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok konferencián 
a több mint négyszáz résztvevő gyakorlatias válaszokat 
kapott az építőipari kivitelezéssel, valamint a tűzjelző 
berendezésekkel kapcsolatos felvetésekre.

Több mint félszáz versenyző teljesítette azokat a kihíváso-
kat, amelyeket a IV. „PUMP&RUN” Országos Bajnokság 
versenyszámai jelentettek. Ismét felkészülten érkeztek 
a versenyzők, hogy a kecskeméti Vízmű-dombon fesze-
gessék teljesítőképességük határait. A siker nem maradt 
el, mindannyian kiállták a nem hétköznapi erőpróbát.

A XIV. Gróf Széchenyi Ödön Országos Tűzoltósport-ver-
senyen sikeresen helytállt a Bács-Kiskun megyei csapat, 
hiszen országos összetettben második helyezést, és – 
egyedüli megyeként – minden csapatszámban dobogós 
helyezést ért el.

A tűzvizsgálók országos versenyéről is szép eredménnyel 
tért haza a megyei csapat. Az ország legjobb tűzvizsgá-
lói elméletben és gyakorlatban mérték össze tudásukat. 
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
csapata kimagaslóan szerepelt, a második helyezést érte 
el. A helyszíni szemlét legeredményesebben végrehajtó 
csapatnak is a megyei páros bizonyult.

Hatósági tevékenység

A hatósági tevékenység elsődleges célja, hogy a külön-
böző káresemények megelőzhetőek legyenek. A feladat 
komplex, annak részét képezi a lakosság, az ügyfelek és a 
szakmai szereplők tájékoztatása éppúgy, mint a hatósági, 
szakhatósági engedélyezési eljárás, az ellenőrzés, valamint 
a káreseményt követő hatósági, szakmai elemző, értékelő 
munka. Az iparosodás folyamatos és intenzív, különösen 
a megye északi részén. A nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt beruházásokkal kapcsolatos hatósági és szak-
hatósági ügyek száma ebből következően folyamatosan 
emelkedik, 2018 végére számuk meghaladta a százat.

Bács-Kiskun megyében 5 felső, 11 alsó küszöbértékű és 
21 küszöbérték alatti, veszélyes anyagokkal foglalkozó 
üzem működik. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos sú-
lyos baleset, vagy üzemzavar nem volt az év folyamán. 
A megyén évente nagyjából kétmillió tonnányi veszé-

lyes áru halad át. A veszélyes szállítmányokkal foglalko-
zó szakemberek 1853 közúti (ADR), 67 ezer 912 vasúti 
(RID) és 20 belvízi folyami (ADN) járművet, valamint 
39 telephelyet ellenőriztek. A megye 4 közúti és 1 vasúti 
határátkelője schengeni külső határnak minősül, kiemelt 
feladat a határátkelőhelyek iparbiztonsági hatósági fel-
ügyelete, különös tekintettel a kelebiai vasúti határátkelőn 
Magyarország (egyben Európa) területére belépő veszé-
lyes szállítmányokra.

Bács-Kiskun megye

Műszaki mentések megoszlása

Viharkár miatti beavatkozás: 304

Épületomlás: 35

Közúti baleset: 442

Szén-monoxid-mérgezés: 13

Veszélyes anyaggal kapcsolatos: 5

Holttest kiemelése: 9

Méhek, darazsak eltávolítása: 13

Állatmentés: 19

Egyéb: 891

Egyéb vonulások, feladatok

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonulása: 125

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása: 15

Tűzvizsgálati eljárás: 35

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

A megye alapadatai

Terület nagysága: 5 631 km2

Települések száma: 75
Városok száma: 22
Lakosság száma: 361 802 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 6
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 1
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 3
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 17

A megyére jellemző veszélyeztetettség 

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

felhasználó üzemek;
• veszélyesanyag-szállítmányok;

• rendkívüli időjárási körülmények;
• kritikusinfrastruktúra-elemek   

 sérülése 

Veszélyeztetettségi térkép 

  I. osztály: 13 település 
  II. osztály: 36 település 

  III. osztály: 26 település 
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oltották a lángokban álló raktárt. A tűz kiterjedése és a 
raktárban tárolt, hevesen égő anyagok miatt a munká-
latok több órán át tartottak.

Március 17-19-e között a szeghalmi járásban több helyen 
is problémát okozott az ónos eső: sok helyen leszakadt 
a villanyvezeték, ennek következtében több mint 9 ezer 
500 fogyasztási helyen szünetelt az áramszolgáltatás. 
Az igazgatóság kezdeményezésére az önkormányzatok 

az érintett településeken megnyitották a melegedőhe-
lyeket, a katasztrófavédelem a társszervekkel közösen 
áramfejlesztőkkel biztosította számos bentlakásos ott-
hon, közintézmény és oktatási intézmény, valamint a 
közintézményi konyha áramellátását.

2018-ban összesen hat esetben volt szükség a járási men-
tőcsoportok részleges alkalmazására, főként viharkárok 
felszámolásánál, eltűnt személyek kutyás keresésénél, 
drónos légi felderítésnél, valamint vízfelszín alatti ku-
tatásnál.

A rendkívüli téli időjárásra és árvízi helyzetre való felké-
szülés jegyében az igazgatóság állománya 39 telephelyen 
67, nehézgépek vontatására és emelésére alkalmas jármű 
és további 219 teherszállító jármű adatait ellenőrizte.

Szeptember 14-15-én az igazgatóság a megye összes járási 
és Mezőberény városi mentőcsoportjának bevonásával 
megtartotta éves összevont törzsvezetési- és terepgya-
korlatát. A cél az volt, hogy a mentőszervezetek tagjai 
bővítsék tudásukat, és tapasztalatot szerezzenek a rend-
kívüli időjárási jelenségek, viharok utáni kárelhárításról, 
valamint fejlesszék együttműködési képességüket.

Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

A káresetek megoszlása 2018-ban az előző évekéhez ha-
sonlóan alakult Békés megyében. Az alapvetően agráripari 
tevékenységet folytató megyében a tél végi és tavaszi, vala-
mint a nyár végi, kora őszi időszak számít beavatkozások 
szempontjából kiemelkedőnek. A műszaki mentések számát 
a rendkívüli időjárási tényezők befolyásolták jelentősen.

November 14-én délelőtt tűz ütött ki Dévaványán, egy 
brikettáló üzemben. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a 
helyszínre, a szeghalmi, mezőberényi, karcagi, szarvasi, 
békéscsabai, gyulai, püspökladányi és berettyóújfalui 
hivatásos egységek oltották a tüzet. A beavatkozást a 
katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, a ka-
tasztrófavédelmi mobil labor pedig a levegőszennyezést 
mérte. Az üzem egyik gyártócsarnokában csaptak fel a 
lángok, amelyek gyorsan átterjedtek a tetőszerkezetre és 
az épületben található gyártóberendezésekre is. A tűzol-

tók hatalmas füstben, teljes légzésvédelem mellett dol-
goztak, szerencsére senki nem sérült meg az eset során.

Április 1-jén egy szarvasi tollüzem 600 négyzetméteres 
raktárépülete égett. A tűz megfékezéséhez három me-
gye öt tűzoltóságának egységeit riasztották. A tűzoltók 
egyszerre védték a tűz által veszélyeztetett épületeket és 

Békés megye

349 –

– 629

8 |

– 1251

Vonulási adatok    

 Tűzesetek száma: 629

 Műszaki mentések száma: 1251

 Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 349

 Téves jelzések száma: 8

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 259

Közlekedéssel kapcsolatosan: 53

Ipari létesítmény területén: 42

Kereskedelmi létesítmény területén: 17

Otthon: 189

Egyéb: 60



94 95

Érkezett továbbá egy Renault Kerax 460 Heros Aquarex- 
S10 tízezer literes vízszállító, ami a szarvasi hivatásos 
tűzoltó-parancsnokság szerállományát bővíti. Az igazga-
tóság járműparkja gyarapodott egy Volkswagen Amarok 
típusú terepjáróval is, ami a megyei katasztrófavédelmi 
műveleti szolgálat munkáját segíti. A járműpark hat új 
ügyintézői gépjárművel is bővült, ezek közül kettő elekt-
romos üzemű autó.

Kiemelkedő események

Békés megye rendezte meg november 14-én a BM Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egyik különleges 
és összetett gyakorlatát, ami egy bajba jutott légi jármű 
katasztrófáját szimulálta. A feltételezés szerint egy meg-
hibásodott repülő csapódott a közútra, ahol járműveket 
rongált meg, sérültek és roncsok maradtak utána. A ku-
tatási és mentési gyakorlatban részt vett a Magyar Hon-
védség, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Készenléti 
Rendőrség, az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Vö-
röskereszt és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi 
Szolgálat állománya is. A művelet a társszervekkel való 
együttműködés és kommunikáció gyakorlását szolgálta, 
illetve annak során tesztelték a beavatkozói állomány 
szerelési és helyismereti tudását is. 

Hatodik alkalommal rendezte meg a Terrorelhárítási 
Központ saját Budo- és Küzdősportgáláját, ami része a 
Belügyminisztérium pontszerző bajnokságának. A ver-
senyen a békéscsabai hivatásos tűzoltó-parancsnokság 
beosztott tűzoltója, Lipták-Pikó Tamás tűzoltó őrmes-
ter bajnoki címet szerzett 90 kilogrammos kategóriában. 
Szintén a pontszerző bajnokság részét képező kispályás 
labdarúgó tornán az igazgatóság csapata is dobogóra áll-
hatott, miután tisztességes küzdelemben megszerezte a 
második helyet.

Hatósági tevékenység

A megye hatósági munkatársai 2018-ban 1561 engedélye-
zési eljárást folytattak le, 1146 szakhatósági állásfoglalást 
adtak ki, ezek mellett 2 ezer 722 hatósági ellenőrzést haj-
tottak végre. Az eljárások szakszerűségét igazolja, hogy 
az érdemi döntések ellen 2018-ban mindössze 7 esetben 
éltek az érintettek a fellebbezés lehetőségével, valamint 
az, hogy az igazgatóság és helyi szerveinek döntéseit érin-
tő másodfokú eljárásokat nem követte bírósági eljárás.

A hatóság fontos feladata volt, hogy az elektronikus ügy-
intézés gördülékeny legyen, az engedélyezési eljárások 
gyorsak, jogszerűek és szakszerűek legyenek. A hatósági 
tevékenység kiemelt része volt tűzvédelmi és vízügyi-víz-
védelmi szakterületen a megye kiemelt beruházásaihoz 
kapcsolódó engedélyezési eljárások zökkenőmentes le-
bonyolítása, a szükséges engedélyek kiadása.

Iparbiztonsági területen az 5 felső küszöbértékű, 6 alsó 
küszöbértékű és 13 küszöbérték alatti, veszélyes anya-
gokkal foglalkozó üzem ellenőrzése mellett hangsúlyos 
feladat volt a 180, ADR hatálya alá tartozó gépjármű, 
illetve a 943, RID hatálya alá tartozó szerelvény ellen-
őrzése is.

 Gazdasági élet

Az év folyamán egy új Rába-Heros Aquadux X-4000-es 
típusú gépjárműfecskendővel gazdagodott Békés megye, 
a szert a mezőberényi katasztrófavédelmi őrs használja. 

Békés megye

Műszaki mentések megoszlása

Viharkár miatti beavatkozás: 228

Életmentés: 74

Épületomlás: 23

Gázszivárgás: 37

Közlekedési baleset: 259

Állatmentés és darázseltávolítás: 59

Vízkár: 37

Szén-monoxid-mérgezés: 30

Egyéb: 212

Egyéb vonulások, feladatok

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonulása: 114

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása: 11

Tűzeseti helyszíni szemle: 31

Tűzvizsgálati eljárás: 29

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

Zemplén
megye

A megye alapadatai

Terület nagysága: 7 247 km2

Települések száma: 358
Városok száma: 28
Lakosság száma: 667 594 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 4
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 9
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 6
Önkormányzati tűzoltóságok száma: -
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 35

A megyére jellemző veszélyeztetettség 

• ár- és belvízi veszélyeztetettség;
• földtani veszélyforrások;
• veszélyes ipari üzemek;

• veszélyes áruk szállítása;
• felszíni és felszín alatti vizek 

(elsősorban ivóvízbázisok) 
sérülékenysége

Veszélyeztetettségi térkép 

  I. osztály: 12 település 
  II. osztály: 209 település 

  III. osztály: 137 település 
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zetek összehangoltan kezelték az eseményeket, amelyek 
során senki nem sérült meg.

Júniusban a Bükk hegység térségében lezúduló, nagy 
mennyiségű csapadék villámárvizeket okozott. Emiatt 
Ómassán négyszázötven méter hosszan megrongálódott 
a vízelvezetőárok-rendszer és annak műtárgyai. Több he-
lyen a közművezetékekig kimosódott a talaj, a szerkeze-
ti elemek elmozdultak. Védekezésként csak a vízfolyást 
gátló tényezők megszüntetésére volt lehetőség. Megáradt 
a Bán-patak is, a vízfolyás Dédestapolcsányon kilépett 
a medréből. A helyi települési önkéntes mentőcsoport 
homokzsákokkal védte meg az érintett lakóházakat, a 
hivatásos egységek pedig a pincékben felgyülemlett vi-
zet távolították el. 

Az országos árvízvédelmi felkészülés részeként március-
ban nagyszabású terepgyakorlatot tartott a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Baskón. A gyakorlat, 
amely a vizek kártételei elleni védekezésre fókuszált, öt 
kárhelyszínen zajlott. A gyakorlaton résztvevő mintegy 
kétszáz ember munkáját az országos helyszíni irányító 
törzs irányította, az eseménykezelésben érintett együtt-

működő szervek szakértőivel. A felkészülés keretében 
rendbe tették a patakmedret, átmosták a közúti átere-
szeket, kivágták az elektromos- és távközlési hálózatot, 
valamint lakóházakat veszélyeztető fákat, a HUNOR 
tagjai pedig egy új gyaloghíddal gazdagították a Gönci 
járásban fekvő zsáktelepülést.

A tavalyi év egyik kiemelkedő feladata a tizenhat járási 
önkéntes mentőcsoport újraminősítése volt. Az értékte-
remtő, honvédelmi felkészítéssel egybekötött, Emődöt, 

Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

2018-ban Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 3 ezer 380 
alkalommal avatkoztak be a tűzoltók, 1547-tel kevesebb-
szer, mint az előző évben. A tűzesetek száma 926-tal, 
a műszaki mentéseké pedig 621-el csökkent. Jelentős 
visszaesés mutatkozott a szabadtéri tüzek számában 
éppen úgy, mint az ipari, kereskedelmi és otthon jellegű 
környezetben keletkezett tüzek számában is. A rend-
kívüli időjárási helyzetek jobbára elkerülték a megyét. 
Csökkent a szén-monoxiddal összefüggő események 
száma, és csaknem feleannyiszor kellett beavatkozniuk 
a tűzoltóknak veszélyes anyag jelenlétében, mint tavaly. 
A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat 61 alkalommal 
vonult, 26-szor műszaki mentéshez, 35-ször tűzesethez. 

A főigazgatóság és a MÁV-csoport 2018-ban is meg-
rendezte az immár hagyományosnak tekinthető, közös 
katasztrófa-felszámolási együttműködési gyakorlatát a 
sátoraljaújhelyi vasúti bontó területén.

2018-ban az előző évekhez képest kisebb mértékben, de 
jelen voltak az időjárási szélsőségek a megyében. Már-
cius közepén, a rendkívüli téli időjárás során a hivatásos 

tűzoltók jellemzően árokba csúszott, elakadt járművek 
mentésében, valamint az útakadályt képező, kidőlt fák 
eltávolításában segédkeztek. A feladatokat az igazgatóság 
operatív törzse koordinálta. A területi és helyi védelmi 
igazgatás részleges bevonásával a hivatásos egységek és 
önkéntes egyesületek, a társ- és együttműködő szerve-

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

911 |

– 1662
91 –

– 1717

Vonulási adatok    

 Tűzesetek száma: 1662

 Műszaki mentések száma: 1717

 Téves jelzések száma: 911

 Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 91

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 737

Közlekedéssel kapcsolatosan: 44

Ipari létesítmény területén: 23

Otthon: 431

Kereskedelmi létesítmény területén: 8

Egyéb: 139
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Szendrőt, Szalonnát, Erdőhorvátit, Kupát és Kesznyétent 
érintő gyakorlatsorozat keretében mintegy hatszázöt-
ven méteren kijavították a sérült depóniát, átereszeket, 
vízelvezető árkokat, patakmedreket tisztítottak meg az 
önkéntesek, valamint gyakorolták az alapvető vízkárel-
hárítási feladatokat. 

A BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös pályá-
zatán a megyei önkéntes tűzoltó egyesületek több mint 
23 millió forintnyi támogatáshoz jutottak. Az önkéntes 
mentőszervezetek számára kiírt országos pályázaton in-
duló megyei szervezetek pedig három és félmillió forint 
értékű támogatást nyertek el.

2018-ban, a huszonötödik felmenő rendszerű kataszt rófa-
védelmi ifjúsági verseny országos döntője után mindkét 
korosztály vándorserlege Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyébe került. A versenyt az általános iskolások között 
a sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános 

Iskola csapata nyerte. A középiskolások között pedig a 
Zemplén Térségi Katasztrófavédelmi és Polgári Védelmi 
Szövetség versenyzői végeztek az élen. 

Hatósági tevékenység

Kiemelkedő az ipari tevékenységet folytató gazdálkodó 
szervezetek jelenléte a megyében. Az igazgatóság 444 
ADR (közúti veszélyesáru-szállítási szabály) és 1174 RID 
(vasúti veszélyesáru-szállítási szabály) hatálya alá tarto-
zó járművet ellenőrzött, illetve 54 ADR, és 11 RID telep-
helyi ellenőrzést hajtott végre. Rendkívüli ADR és RID 
eseményből egy-egy volt.

2018-ban a megyében 2 ezer 740 hatósági eljárás, 2 ezer 
906 szakhatósági eljárás és 5 ezer 253 hatósági ellenőr-
zés, valamint 653 szemle volt. A kiemelt beruházásokat 
érintően 18 tűzvédelmi hatósági és 31 szakhatósági eljá-
rásban vett részt az igazgatóság, a vízügyi hatóság pedig 
66 vízjogi engedélyt, valamint 185 szakhatósági állás-
foglalást adott ki kiemelt beruházásokra vonatkozóan.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Műszaki mentések megoszlása

Viharkár miatti beavatkozás: 109

Épületomlás: 43

Közúti baleset: 476

Szén-monoxid-mérgezés: 9

Veszélyes anyaggal kapcsolatos: 12

Holttest kiemelése: 10

Méhek, darazsak eltávolítása: 34

Állatmentés: 36

Egyéb: 172

Egyéb vonulások, feladatok

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonulása: 61

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása: 25

Tűzvizsgálati eljárás: 29

Tűzeseti helyszíni szemle: 44

Gazdasági élet

2018. szeptember 1-jétől működik az igazgatóság hatodik 
őrse, a tolcsvai katasztrófavédelmi őrs. Az ott szolgáló 
tűzoltók tizenhárom település több mint 8 és félezer la-
kójának biztonsága felett őrködnek. 

Az év során az igazgatóság gépjárműállománya négy Sko-
da Fabia, valamint két elektromos Volkswagen Golf ügy-
intézői gépjárművel, egy nagyfelépítményes KML-ADR 

Mercedes gépjárművel, egy 42 méter mentési magassá-
gú Magirus magasból mentő gépjárművel, egy Renault 
HD009-BM HEROS K típusú vízszállító gépjárművel, 
egy speciális felépítményű kritikusinfrastruktúra-beavat-
kozó egység kisbusszal és egy Renault K520.26HD009- 
HIDROTEST típusú erdőtüzes konténeres különleges 
szerrel bővült. 

2018-ban a mezőkövesdi hivatásos tűzoltó-parancsnoksá-
gon teljes egészében lecserélték az elavult, hagyományos 
tetőszerkezetet, a szendrői hivatásos tűzoltó-parancs-
nokságon pedig a fűtőkazánt cserélték korszerű, ener-
giatakarékos berendezésre. Önkormányzati adományból 
a tiszaújvárosi hivatásos tűzoltóságon két hálókörletet 
teljesen felújítottak. 

Kiemelkedő események

Az igazgatóság sportolói a BM Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság valamennyi pontszerző versenyén 
maximális létszámmal vettek részt, teljesítményükkel a 
2018-as országos bajnokságon második helyezést értek 
el. Az igazgatóság az Országos Katasztrófavédelmi Hor-
gászverseny megrendezésével vállalt szerepet a szervezet 
sportéletében.

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

A megye alapadatai

Terület nagysága: 4 263 km2

Települések száma: 90
Városok száma: 9
Lakosság száma: 406 205 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 2
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 5
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 2
Önkormányzati tűzoltóságok száma: -
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 19

A 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 
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Halálos tűzesettel indult a 2018-as év Csongrád megyé-
ben. Január negyedikén egy tízemeletes panelház hetedik 
emeleti lakásában csaptak fel a lángok. Oltás közben a 
lakás erkélyén egy idős férfi összeégett holttestét találták 
meg a tűzoltók. 

Áprilisban teljes terjedelmében égett egy szegedi bel-
városi általános iskola tornacsarnoka. Négy város több 
mint harminc tűzoltója oltotta a tüzet nyolc vízsugárral. 
A hatalmas lángok veszélyeztették a környező épületeket, 
de az egységeknek sikerült megfékezniük a tüzet. Senki 
sem sérült meg, de több tízmillió forintos kár keletkezett.   

Több mint kétezer szalmabála lángolt szeptember vé-
gén Makó külterületén. Öt településről több mint har-
minc tűzoltó érkezett a helyszínre, a rajok nagy erőkkel 
védték a közeli erdőt és a szomszédos állattartó telepet. 

A bálák, kazlak megbontásához munkagépeket kértek a 
helyszínre. A tűzben senki nem sérült meg, az anyagi kár 
itt is több tízmillió forint volt. 

2018-ban hat olyan káresemény – jellemzően tűzeset – 
történt, amelynek során az érintett lakókat ideiglenesen 
máshol kellett elhelyezni. A megyei katasztrófavédelem 
minden esetben az önkormányzattal és a helyi segély-
szervezetekkel együtt intézkedett a károsult családok 
megsegítéséről. 
 
Hatósági tevékenység

A Csongrád megyei igazgatóság és a két kirendeltség 
2018-ban összesen 2 ezer 534 hatósági eljárást hajtott 
végre, ennek felét a vízügyi és vízvédelmi eljárások tet-
ték ki.  A Bács-Kiskun és Csongrád megyét is érintő, ki-
emelt jelentőségű hatósági eljárások közül csaknem száz, 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházáshoz (a 
kecskeméti Mercedes autógyár, a szegedi fedett uszoda 
és a labdarúgó stadion, a hódmezővásárhelyi tram-train 
rendszer) adott ki engedélyt az igazgatóság. 

Az engedélyezési tevékenység során 2018-ban 2 ezer 147 
szakhatósági eljárás indult. Tűzvédelmi szakterületen 

Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

A hivatásos, létesítményi és önkéntes tűzoltókat 2017-hez 
képest 9 százalékkal kevesebbszer riasztották tűzesethez 
Csongrád megyében, ami egyértelműen a szabad területen 
keletkezett tüzek számának csökkenésével hozható össze-
függésbe. A 2018-as év műszaki mentések szempontjából 
átlagosnak számított, 1400 műszaki mentést végeztek az 
egységek. A mentések számára az elmúlt évben is hatással 

voltak a szélsőséges időjárási jelenségek, megemelkedett a 
segélyhívások száma a tavaszi és nyári viharok után is. A 
viharkárokból adódó műszaki mentések az elmúlt évben 
az összes ilyen beavatkozás több mint kétötödét tették ki. 

Több mint kétszer annyi szén-monoxiddal kapcsolatos 
riasztás futott be a műveletirányítási ügyeletekre, mint 
2017-ben, negyvennégy ilyen riasztás érkezett. Az esemé-
nyek mindegyike lakásban, lakóépületben következett be, 
a balesetek során összesen tizenhárman sérültek meg.
 
A hivatásos tűzoltók munkáját húsz önkéntes tűzoltó egye-
sület támogatja. Az elmúlt években négy új egyesületet 
is alapítottak az önkéntesek. Míg 2012-ben a mentések 
5,9 százalékában működtek közre az önkéntesek, addig 
2018-ban már a beavatkozások mintegy hét százalékában 
támogatták a hivatásos tűzoltók munkáját. Mórahalom 
önkéntes tűzoltó egyesülete négy éve önállóan beavat-
kozó egységként működik.

Csongrád megye

11 |

– 1195

391 –

– 1400

Vonulási adatok    

 Tűzesetek száma: 1195

 Műszaki mentések száma: 1400

 Téves jelzések száma: 391

 Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 11

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 368

Egészségügyi, szociális létesítmény területén: 2

Ipari létesítmény területén: 17

Kereskedelmi létesítmény területén: 14

Közlekedési eszközzel kapcsolatosan: 54

Közúton: 24

Mezőgazdasági létesítmény területén: 13

Nevelési, oktatási létesítmény területén: 4

Otthon: 283

Egyéb: 34
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érkezett az igazgatóságra, amelyek a hatósági és ellenőr-
zési, valamint az ügyintézői feladatokat végző kollégák 
munkáját teszik egyszerűbbé.   
 
Kiemelkedő események

A megyében megalakított települési, illetve területi szintű 
köteles polgári védelmi egységek négyezer tagot számlál-
nak, míg a települési, járási és területi önkéntes mentő-
csoportokba tartozók létszáma meghaladja az ötszázat. 

Minden mentőcsoport érvényes nemzeti minősítéssel 
rendelkezik, 2018-ban több mint 1 millió 800 ezer fo-
rintnyi támogatást nyertek el a BM OKF önkéntes men-
tőszervezetek támogatására kiírt pályázatán.

Az igazgatóság április 15-én harmadik alkalommal ren-
dezte meg az egyre népszerűbb lépcsőfutóversenyt, több 
mint száz tűzoltó részvételével. A három kilométeres 
távot teljes védőfelszerelésben kellett teljesíteniük a ne-
vezőknek, a verseny tavaly is új rekorddal és szegedi 
győzelemmel zárult.

Májusban a veszélyes áruk közúti szállítását ellenőrző 
katasztrófavédelmi szakemberek mérték össze tudásu-
kat Szegeden. A 2018-as országos vetélkedő elméleti és 
gyakorlati feladatai három napon át tették próbára a 
versenyzőket a kishomoki raktárbázison. A szakmai via-
dalra az ország minden megyéjéből érkeztek versenyzők, 
akik kétfős csapatokban versenyeztek. A viadal Nógrád 
megye győzelmével zárult.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 
Belügyminisztérium és a rendvédelmi szervek 2018. évi 
országos pontszerző bajnokságán ismét dobogós helyen 
végzett, a bronzérmet vihette haza a megye csapata.

2 ezer 338 ellenőrzés volt, ezek nagy része az óvodákat és 
az általános iskolákat érintette, emellett kiemelt figyel-
met fordított a hatóság a szabad területen keletkezett 
tűzesetek megelőzésére is. 

A megyében 5 felső és 4 alsó küszöbértékű, valamint 20 
küszöbérték alatti, veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 
működik. Egy veszélyes üzemet érintő üzemzavar volt, 
amelynek kivizsgálása a helyszínen megtörtént. 

2018-ban 23 tűzvizsgálati eljárás indult, az esetek 77 
százalékában a hatósági osztály munkatársai megálla-
pították a tűz keletkezési okát.

Az ország egyik legjelentősebb nemzetközi tranzit útvonala 
(M5 és M43) halad át Csongrád megyén. A két, veszélyes 
áruk szállítására kijelölt határátkelőhelyen, Nagylakon és 
Röszkén áthaladó szállítmányok 10-15 százaléka tartalmaz 
veszélyes árut. Az igazgatóság 2018-ban 1083 gépjármű-
vet ellenőrzött, közülük 299 szállított veszélyes árut. A 
járművek közül 19-nél volt valamilyen szabálytalanság. 

Gazdasági élet

2018-ban az igazgatóság egy új Rába-Heros Aquadux 
X-4000-es gépjárműfecskendőt kapott teljes málhafel-
szereléssel, ami június óta Csongrádon teljesít szolgála-
tot. Év vége óta pedig a szegedi tűzoltók munkáját egy 
új, Renault HD009-BM HEROS K típusú vízszállító szer 
segíti. A tűzoltójárművek mellett hat új személyautó is 

Csongrád megye

Műszaki mentések megoszlása

Viharkár miatti beavatkozás: 203

Közúti baleset: 273

Életmentés: 133

Sérült mentése: 57

Gázszivárgás: 40

Vízkárok: 29

Állatbaleset: 22

Szén-monoxid-mérgezés: 9

Holttest kiemelése: 12

Egyéb: 120

Egyéb vonulások, feladatok

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonulása: 165

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása: 14

Tűzeseti helyszíni szemle: 34

Tűzvizsgálati eljárás: 23

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

A megye alapadatai

Terület nagysága: 4 358 km2

Települések száma: 108
Városok száma: 17
Lakosság száma: 416 691 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 2
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 3
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 1
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 4
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 27

A megyére jellemző veszélyeztetettség 

• ár- és belvíz; 
• szélsőséges időjárás: nagy mennyiségű 

csapadék, szélvihar, aszály; 
• veszélyes anyagok előállítása, 

felhasználása, tárolása; 
• veszélyes anyagok szállítása; 

• nukleáris veszélyeztetettség 

Veszélyeztetettségi térkép 

  I. osztály: 6 település 
  II. osztály: 55 település 

  III. osztály: 47 település 
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Általános tűzoltói és polgári védelmi
feladatok

2018-ban a korábbi évhez viszonyítva csaknem egyhar-
madával kevesebb tűzesethez riasztották a tűzoltókat, je-
lentősen csökkent a szabadban keletkezett tüzek száma. 
A beavatkozások negyven százaléka közlekedési balesettel 
volt kapcsolatos. A rövid idő alatt lehullott nagy meny-
nyiségű eső és az erős szél huszonöt településen okozott 
károkat az önkormányzati ingatlanokban, utakban és a 
csapadékvíz elvezetését szolgáló műtárgyakban. Szep-
temberben a többnapos intenzív esőzés miatt Bakony-
csernyén a Gaja-patak kilépett medréből, a villámárvíz 
hatvannégy épületet veszélyeztetve több utcát elöntött. 
Egy lakóházból két embert ideiglenesen kitelepítettek.  

Az év folyamán lakosságvédelmi intézkedésre kilencven-
négy alkalommal volt szükség, többségében a földmun-
kák során talált második világháborús robbanótestek 
hatástalanítása idejére és földgázvezetékek megrongá-
lódása miatt. 

A legösszetettebb tűzoltói beavatkozást egy pelletgyártó 
üzemben keletkezett tűz igényelte. Az Agárdhoz közeli 
telephelyen két egymás melletti, egyenként körülbelül 

ezerkétszáz négyzetméteres csarnok égett teljes terje-
delmében, a tűz további épületeket is veszélyeztetett. 
A lángokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irá-
nyítása mellett a székesfehérvári, a pusztaszabolcsi, a 
dunaújvárosi, a sárbogárdi és az érdi hivatásos tűzoltók 
több vízsugárral, húsz óra munkával fojtották el. A két 

Fejér megye

7 |

– 765

874 –

– 1484

Vonulási adatok    

 Tűzesetek száma: 765

 Műszaki mentések száma: 1484

 Téves jelzések száma: 874

 Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 7

csarnokban több száz tonna nyersanyag és pellet, vala-
mint gépek semmisültek meg. 

Hatósági tevékenység

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a ka-
tasztrófavédelmi kirendeltségek 2018-ban összesen 1907 
ellenőrzést folytattak le, amelyek több mint fele a tűz-
védelmet érintette. A vizsgálatok fennmaradó részében 
hasonló arányban voltak polgári védelmi, iparbiztonsági, 
valamint vízügyi és vízvédelmi ellenőrzések. Az engedé-
lyezési tevékenység során 2 ezer 411 hatósági és 3 ezer 
174 szakhatósági eljárás indult, az iparbiztonsági szak-
területet érintően egy, a tűzvédelemhez kapcsolódóan 
öt másodfokon zajlott. A hatósági eljárások negyvenöt 
százaléka a vízügyet és nagyjából ugyanilyen arányban a 
tűzvédelmet érintette, míg a többi az iparbiztonsághoz és 
a településrendezési eljárásokhoz kapcsolódott. A szak-
hatósági eljárások jelentős része szintén a tűzvédelmi és 
a vízügyi szakterülethez köthető. 

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekben, illetve kü-
szöbérték alatti üzemekben az iparbiztonsági szakterület 

összesen nyolcvanegy alkalommal tartott szemlét, ellen-
őrzést, amelyek során hét üzemnél tártak fel hiányossá-
got. A megyében egy üzemzavar következett be, de súlyos 
személyi sérüléssel vagy környezeti károsodással járó 
baleset nem volt. A veszélyesáru-szállítás ellen őrzése 
során a vizsgált, és az ADR hatálya alá tartózó 378 jár-
mű tizenegy százalékánál, míg a RID hatálya alá tartozó 
636 vasúti kocsi csaknem három százalékánál tártak fel 
szabálytalanságot. A Duna megyei szakaszán vizsgált tíz, 
az ADN hatálya alá sorolt géphajónál hibát, hiányosságot 

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 287

Közlekedéssel kapcsolatosan: 53

Ipari létesítmény területén: 122

Otthon: 263

Kereskedelmi létesítmény területén: 13

Egyéb: 27
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Fejér megye

nem talált a katasztrófavédelem. Telephelyi ADR-ellenőr-
zést tizenhat, RID-ellenőrzést nyolc alkalommal végeztek 
a szakemberek, szabálytalanságot nem tapasztaltak. A 
kritikusinfrastruktúra-védelmi szakterületen az igazga-
tóság módosította saját üzemeltetői biztonsági tervét. A 
hulladékszállítás terén felügyelte a településeken végzett 
közszolgáltatás folytonosságát. A létfontosságú rendszer-
elemek védelme érdekében közös gyakorlatot tartott az 
áram- és gázszolgáltatóval, valamint egy közüzemi víz- 
és csatornamű-szolgáltatóval.

Gazdasági élet

Az igazgatóság épületkorszerűsítési programjának ré-
szeként 2018-ban teljeskörűen felújították a székesfe-
hérvári laktanya ügyfélváró auláját. Dunaújvárosban a 
kirendeltség irodai mosdóhelyiségét korszerűsítették. 
A székesfehérvári és a sárbogárdi laktanyánál a haté-

konyabb csapadékvíz-elvezetést segítő fejlesztéseket 
végezték el. 2018-ban az igazgatóság egy újabb – sor-
ban már a negyedik – Rába-Heros Aquadux X-4000-es 
gépjárműfecskendőt kapott teljes málhafelszereléssel, 
ami a megyeszékhelyen teljesít szolgálatot, emellett új 
szakfelszerelésekkel és egyéni védőeszközökkel bővült 
a tűzoltóságok eszközparkja. Az ügyintézői gépjármű-
veket érintően is jelentős fejlesztések történtek, hiszen 
a székesfehérvári és a dunaújvárosi kirendeltség egy-egy 
elektromos autót kapott, a megyébe pedig további két 

Műszaki mentések megoszlása

Viharkár miatti beavatkozás: 136

Épületomlás: 15

Közúti baleset: 596

Szén-monoxid-mérgezés: 17

Veszélyes anyag környezetében: 5

Holttest kiemelése: 7

Méhek, darazsak eltávolítása: 13

Állatmentés: 16

Gázszivárgás: 36

Egyéb: 463

ügyintézői jármű került. A gépjárműpark korszerűsítésé-
nek részeként az iparbiztonsági szakterület munkáját egy 
kritikusinfrastruktúra-védelmi bevetési egység segíti, és 
a Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálaton 
is új jármű szolgál. 

Kiemelkedő események

2018-ban ismételten megszerezte a nemzeti minősítést 
árvízi védekezésre és alapvető vízkárelhárítási feladatok-
ra a Fejér Önkéntes Mentőszervezet a mentőcsoporttal 
közösen. Pályázati forrásból huszonöt önkéntes tűzoltó 
egyesület szertárfelújításra, működési költségekre, tűz-
oltótechnikai felszerelésekre, védőeszközökre és okta-
tásra összesen 19,3 millió forint támogatásban részesült, 
egy járási mentőcsoport pedig 1,6 millió forint értékben 
nyert eszközöket. 2018-ban először hirdették meg az 
önkormányzati tűzoltóságok pályázatát, amelyen a me-
gye mind a négy önkormányzati tűzoltó-parancsnoksá-
ga eredményesen vett részt, és együtt 14,5 millió forint 
értékű új szakfelszereléshez jutottak.

Novemberben első alkalommal rendezték meg Székes-
fehérváron a BM OKF pontszerző bajnokságának utolsó 
versenyszámát, a fekvenyomó-bajnokságot. A XVI. Gróf 

Széchenyi Ödön Országos Tűzoltósport-versenyen Fejér 
megye csapata harmadik helyezést ért el.

A megyei védelmi bizottság Alapon nukleárisbaleset-el-
hárítási törzsvezetési és végrehajtási gyakorlatot tartott 
a lakosság, a helyi általános iskolás diákok, valamint a 
védekezésben érintett szervezetek és a Magyar Honvéd-
ség bevonásával.

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

Egyéb vonulások, feladatok

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonulása: 218

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása: 17

Tűzeseti helyszíni szemle: 30

Tűzvizsgálati eljárás: 26
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Főváros

A főváros alapadatai
(működési terület szerint)

Terület nagysága: 525,5 km2

Települések száma: 13
Városok száma: 8
Lakosság száma: 1 961 903 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 5
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 14
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 4
Önkormányzati tűzoltóságok száma: -
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 22

A fővárosra jellemző veszélyeztetettség 

• tűzvédelmi veszélyeztetettség;
• veszélyes anyagokat előállító, tároló, 

felhasználó objektumok;
• veszélyes anyagok közúti, vasúti, vízi, 

légi szállítása;
• rendkívüli időjárás;

• ár- és belvíz
 
Veszélyeztetettségi térkép

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

 II. osztály: I., II., VI., VII., VIII., 
XVI., XVII., XVIII., XXIII. kerület
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Egy négyemeletes irodaház tetőszerkezete fogott tüzet, 
majd égett mintegy négyszáz négyzetméteren Budapest 
hatodik kerületében, a Teréz körúton, nem messze a Nyu-
gati pályaudvartól november 17-én. A budapesti tűzoltók 
kilenc gépjárművel és csaknem negyven fővel vonultak a 
helyszínre. Hat vízsugár és három vízágyú kellett ahhoz, 
hogy megfékezzék a lángokat.

Polgári védelmi ellenőrzésből tavaly tíz különböző típusút 
tartottak, szám szerint összesen 1152-t. A természeti szem-
pontból kiemelt kockázati helyszíni ellenőrzésből az igazga-
tóság állománya 465-t folytatott le, ezek során a többi között 
a fákat, fasorokat, a vízelvezetőket, a védműveket és a téli 
kockázati helyszíneket vizsgálták. Nem történt változás a 
kerületek besorolásában, tizennégy továbbra is a legmaga-
sabb, kilenc pedig a második kockázati kategóriába tartozik.

Hatósági tevékenység

Az igazgatóság hatósági tevékenységét valamennyi szak-
területen a hatósági és szakhatósági ügyek számának 
emelkedése és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
ügyek jelentős száma jellemzi. Vízügyi és vízvédelmi 

Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tevékenységét 
meghatározta, hogy 2018-ban csökkent a tüzek száma. 
Sok volt ugyanakkor a műszaki mentés, jellemzően a vi-
harkárok, a közúti balesetek és a kidőlt fák miatt. Az év 
folyamán emelkedett a szén-monoxid-mérgezés gyanúja 
miatti riasztások száma is. 

Több nagy tűzhöz is riasztották a budapesti tűzoltókat: 
március 7-én teljes terjedelmében égett egy ezer négy-
zetméteres, ötemeletes raktárépület a kilencedik kerü-
letben, a Soroksári úton. Csaknem ötven tűzoltó tizen-
három gépjárművel, tíz vízsugárral oltotta el a lángokat. 
Az épületben az emeletek és a faszerkezet is leszakadtak. 
A tűzoltók négy vízágyút vetettek be.

Június 13-án Angyalföldön, a Frangepán utcában ütött 
ki tűz egy háromezer négyzetméteres, informatikai esz-
közök tárolására szolgáló raktárépületben. Ott több mint 
százhúsz tűzoltó harmincegy gépjárművel, tizenkét víz-
sugárral és két vízágyúval, négy órán át oltotta a tüzet, 
amelynek füstje több száz méter magasra szállt.

Szeptember 21-én is raktártűzhöz riasztották a fővárosi 
egységeket: Kelenföldön egy négyezer négyzetméteres, 
üres épület gyulladt ki. A fővárosi hivatásos és az önkéntes 
tűzoltók huszonkét járművel vonultak a helyszínre, több 
mint hetven tűzoltó tíz vízsugárral és három vízágyúval 
dolgozott a lángok oltásán. 

Főváros

27 |

– 2559

4851 –

– 6552

Vonulási adatok    

 Tűzesetek száma: 2559

 Műszaki mentések száma: 6552

 Téves jelzések száma: 4851

 Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 27

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 317

Közlekedéssel kapcsolatosan: 182

Ipari létesítmény területén: 82

Otthon: 898

Kereskedelmi létesítmény területén: 111

Egyéb: 969
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kívül tizenöt személyautóval, közöttük hat elektromos 
hajtásúval bővült, és a fővároshoz került egy kritikus-
infrastruktúra-védelmi jármű is. A fővárosi, valamint a 
kerületi önkormányzatoktól az igazgatóság több mint 
harmincnyolcmillió forintnyi támogatást kapott, a pénzt 
karbantartásra, eszközök beszerzésére, valamint az állo-
mány elismerésére fordították. 

Kiemelkedő események

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességi 
területén szolgálatot teljesítő önkéntes tűzoltó egyesüle-
tek 629 alkalommal vonultak káresetekhez. A legtöbbet 
vonuló önkéntes tűzoltó egyesület a Rózsadomb Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület volt 109 riasztással, míg a Zugló 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 91 riasztást kapott.

A polgári védelmi szakterület kiemelkedő eseménye volt, 
hogy december 14-én – mintegy 120 bevethető taggal – 
megalakult a Budapesti Polgárőr Szövetség Önkéntes 
Mentőcsoport. 

A Budapesti Rendőr-főkapitányságnak 1364 esetben nyúj-
tott segítséget az igazgatóság, a kollégák 4 ezer 222 al-
kalommal dolgoztak együtt a rendőrséggel. Az Országos 

Mentőszolgálattal 2 ezer 443 esetben volt együttműködés, 
1166 alkalommal segítségnyújtás formájában. A Fővárosi 
Közterület-fenntartó Zrt.-vel közösen üzemeltetett szállító 
gépjárművet 176 alkalommal riasztották tűzesethez, hogy 
a felvonulási területet szabaddá tegye a beavatkozáshoz. 

A szakmai munka mellett az igazgatóság a sportversenye-
ken is aktívan vett részt, a sikereket jól jellemzi, hogy a 
főváros a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
Pontszerző Bajnokságán összesítésben első helyet szerzett.

szakterületen erősödött a hatóság területi jelenléte, a 
felügyeleti kategóriákhoz tartozó helyszíni ellenőrzése-
ket a fővárosi katasztrófavédelem tervszerűen végezte.

2018-ban a szakemberek hatósági szakterületen 15 ezer 
237 ellenőrzést tartottak és 1529 szemlét folytattak le. 
13 ezer 415 hatósági eljárás indult, amelyből huszonegy 
másodfokú eljárás volt, és 3 ezer 953 szakhatósági eljá-
rásban működött közre az igazgatóság.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság negyven-
négy küszöbérték alatti, tizennyolc alsó és tizenkét felső 
kü szöb értékű, veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem 
hatósági felügyeletét látja el. A 2018-as évben összesen 
hatvanegy üzemazonosítás történt.

A fővárosi szakemberek az elmúlt évben közúton 1182 
gépjárművet ellenőriztek, ezek közül 432 tartozott az 
ADR hatálya alá, hiányosság minden tizedik járműnél 

volt. ADR-telephelyi ellenőrzés során 45-ből 14 telep-
helyet találtak szabálytalannak. A veszélyes áruk vasúti 
szállítása során az ellenőrök 2 ezer 734 vasúti kocsit von-
tak kontroll alá, amelyek közül 2 ezer 123 tartozott a RID 
hatálya alá, 85 vasúti kocsinál derült fény hiányosságra. 
Az elmúlt évben 10 RID-telephelyi ellenőrzés zajlott a 
fővárosban, a vizsgálatok nem tártak fel hiányosságot. A 
vízi veszélyesáru-szállítás ellenőrzése során 164 vízi jár-
művet ellenőriztek, 61 tartozott az ADN hatálya alá, hét 
járműnél találtak valamilyen hiányosságot. A lefolytatott 
kilenc ADN-telephelyi ellenőrzés során egy problémás 
telephelyet találtak a szakemberek. 2018-ban 189 légi 
járművet ellenőriztek, 180 tartozott az ICAO-TI hatálya 
alá, hiányosságra 21 esetben derült fény. 

Az elmúlt esztendőben a kritikusinfrastruktúra-védelem 
területén a szakmai konzultációkon kívül tizenhárom 
gyakorlatot tartottak.

Gazdasági élet

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdálko-
dása 2018-ban kiegyensúlyozott volt. Budapesten az 
elmúlt évben egy új Rába-Heros Aquadux X-4000-es 
gépjárműfecskendő állt szolgálatba, a gépjárműpark ezen 

Főváros

Műszaki mentések megoszlása

Viharkár miatti beavatkozás: 588

Épületomlás: 66

Közúti baleset: 1471

Szén-monoxid-mérgezés: 167

Veszélyes anyaggal kapcsolatos: 61

Holttest kiemelése: 18

Méhek, darazsak eltávolítása: 4

Állatmentés: 48

Egyéb: 3386

Egyéb vonulások, feladatok

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonulása: 536

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása: 209

Vizsgáló vonulása: 168 

Tűzvizsgálati eljárás: 140 

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

A megye alapadatai

Terület nagysága: 4 208,2 km2

Települések száma: 183
Városok száma: 12
Lakosság száma: 463 201 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 4
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 4
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 3
Önkormányzati tűzoltóságok száma: -
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 92

A 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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2018. július 29-én Sopronban az Alphapark üzletház 
Euronics áruházában keletkezett tűz. A tűz az udvaron 
tárolt raktárkészletet is érintette, valamint átterjedt az 
épület homlokzatára. A műszaki áruház, valamint a mel-
lette lévő edzőterem is füsttel telítődött. A tűzeset során 
nem sérült meg senki.

Hatósági tevékenység 

Az igazgatóság 2018-ban 2 ezer 138 tűzvédelmi, 522 ipar-
biztonsági, 319 vízügyi, illetve 18 piacfelügyeleti hatósági 

ellenőrzést hajtott végre. Nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt beruházással kapcsolatos ügyben 290 esetben 
járt el az igazgatóság, hatóságként 65, szakhatóságként 
pedig 225 alkalommal. Az igazgatóság e beruházásokkal 
kapcsolatos eljárásainak száma 2018-ban 29 százalékkal 
növekedett.

2018-ban a katasztrófavédelmi engedéllyel rendelkező 
üzemeknél 42 hatósági ellenőrzést és 41 hatósági szemlét 
hajtott végre az igazgatóság. Az engedély nélkül végzett 
tevékenységek felderítése érdekében a katasztrófavé-
delmi kirendeltségek és a mobil labor összesen 35 vál-
lalkozásnál végzett üzemazonosítást. A veszélyes áruk 

Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

A tűzesetek száma a megyében 21 százalékkal csökkent 
az előző év adataihoz viszonyítva. Az összes tűzeset egy-
negyede szabad területen következett be. Jelentősen 
csökkent a műszaki mentések száma is, túlnyomó több-
ségben a viharos időjárás okozta kisebb károk voltak. 
Az összes káreset 22 százalékát tűzesetek tették ki, ez az 
arány nagyjából megegyezik az előző évivel. 2018-ban a 
megye 28 tűzvizsgálati eljárást indított, legtöbbször bűn-
cselekmény gyanúja, illetve haláleset miatt, de néhány 
esetben a tűzeset minősített riasztási fokozata tette ezt 
indokolttá.

A polgári védelmi szakterület 2018-ban 1140 ellenőrzést 
hajtott végre, legnagyobb számban az árvízi és a téli idő-
szakban kockázatosnak minősülő helyszíneken. A hiva-
tásosok mellett a megye lakosságának védelmét a köte-
les polgári védelmi szervezet 6 ezer 599 tagja biztosítja, 
képességeiket különböző gyakorlatokon fejlesztették. A 
gyakorlatok közül kiemelkedett a győri Olimpiai Sport-
park területén megtartott kiürítési gyakorlat, amelyen 
mintegy 800 diák és pedagógus vett részt, a gyakorlatba 
mozgásukban korlátozott tanulókat is bevontak. 

2018. május 8-án Győrben, a Külső Fehérvári úton ta-
lálható hulladékkezelő központban keletkezett tűz. A 
létesítmény lakott területtől távol található, a tűz egy 
ömlesztettpapír-tárolót érintett, amelyben mintegy 3 
ezer köbméter papírhulladék égett. A katasztrófavédelmi 
mobil labor is méréseket folytatott, de egészségre ártal-
mas gáz nem áramlott a lakóterületre. 

Győr-Moson-Sopron megye

5 |

– 667

884 –

– 1435

Vonulási adatok    

 Tűzesetek száma: 667

 Műszaki mentések száma: 1435

 Téves jelzések száma: 884

 Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 5

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 165

Közlekedéssel kapcsolatosan: 88

Ipari létesítmény területén: 36

Kereskedelmi létesítmény területén: 10

Otthon: 230

Egyéb: 138
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gatásban részesültek. A megyében 64 önkéntes tűzoltó 
egyesületnek van együttműködési megállapodása hiva-
tásos tűzoltósággal. A BM OKF által kiírt pályázatokon 
rendszeresen és sikerrel vesznek részt, ezért fejlődésük 
felgyorsult, tavaly 62 tűzoltó egyesület összesen több mint 
52 millió forint értékű támogatáshoz jutott. 

A XIV. Gróf Széchenyi Ödön Országos Tűzoltósport-ver-
senyen az ország hivatásos tűzoltói mérték össze erejüket 
és ügyességüket horoglétramászásban, százméteres aka-

dályfutásban, négyszer százméteres váltóban és kismo-
torfecskendő-szerelésben. Győr-Moson-Sopron megye 
csapata 2012 és 2016 után immár harmadszorra nyerte 
meg az összetett csapatversenyt és az ezzel járó vándor-
kupát, így a kupa örökre Győrben marad. 

Az országos RID-versenyen a megye csapata harmadik 
helyezést ért el. A versenyen az írásbeli feladatok kiemel-
kedő megoldásáért Kiss László tűzoltó alezredest, a 
kapuvári katasztrófavédelmi kirendeltség iparbiztonsági 
felügyelőjét ismerték el. 

2018-ban először rendezett országos versenyt a kataszt-
rófavédelem az ügyeletek munkatársainak. Az igazgató-
ság már ötödik éve helyi és megyei versenyt is rendez az 
ügyeleti területen dolgozó tűzoltóknak, hiszen fontos, 
hogy megfelelő felkészültséggel rendelkezzenek a kárese-
mények felszámolásának háttértámogatói. A folyamatos 
tanulásnak, gyakorlatoknak és versenyeknek az országos 
versenyen is látható volt az eredménye, hiszen minden 
kategóriát (csapatverseny, ügyeletvezető, műveletirányí-
tó) megnyertek a kollégák.

szállításához kapcsolódóan a telephelyeken összesen 118, 
közúton 241, vasúton 89, míg vízi úton 18 alkalommal 
ellenőrzött a szakterület. 

Gazdasági élet

2018-ban egy Rába-Heros Aquadux X-4000 típusú gép-
járműfecskendővel, egy kritikusinfrastruktúra-bevetési 
egységgel, valamint ügyintézői járműként funkcionáló 
két elektromos gépjárművel, egy Suzuki Vitara és három 
Škoda Fabia autóval bővült a járműpark. Az új fecskendő 
a lébényi katasztrófavédelmi őrsön szolgálatot teljesítő hi-
vatásos tűzoltók munkáját segíti. Tavaly megújultak a győri 
katasztrófavédelmi kirendeltség objektumának kéményei, 
valamint befejeződött a mosonmagyaróvári katasztrófa-
védelmi kirendeltség tetőszerkezetének teljes felújítása is.

Kiemelkedő események 

2018-ban az önkéntes mentőszervezetek hét alkalommal 
avatkoztak be, 23 ember mozgósításával. Többnyire víz-
ben eltűnt ember keresésében és a rendkívüli időjárásból 
adódó vízkárelhárítási feladatokban vettek részt. Tavaly 
a megye mind a hét járási mentőszervezete – Raab, Pán-
dzsa, Sokoró, Szigetköz, Hanság, Rábaköz, Lővér – újból 

megszerezte a minősítést alapvető vízkárelhárítási tevé-
kenységekre. A megyében 47 települési mentőcsoport 
működik, a tagok száma megközelíti a négyszázat. 

A felmenő rendszerű ifjúsági katasztrófavédelmi verseny 
országos döntőjében, a középiskolások kategóriájában 
Csorna ÖTE csapata második helyezést ért el.

A megye tűzbiztonságát növeli, hogy Győrszemere, Tét, 
Fertőszentmiklós és Nagycenk Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
lete után 2018 májusától Hegykő, július 1-től pedig Kun-
sziget Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete is önállóan 
avatkozhat be. A hat egyesület 76 alkalommal számolt 
fel önállóan különböző tűz- és káreseteket, legtöbbször 
a viharos szél okozta károknál dolgoztak. 

Az önkéntes mentőszervezetek támogatására kiírt 2018-
as pályázatból a megyeiek 2,5 millió forint értékű támo-

Győr-Moson-Sopron megye

Műszaki mentések megoszlása

Viharkár miatti beavatkozás: 200

Épületomlás: 20

Közúti baleset: 432

Szén-monoxid-mérgezés: 13

Vízkár miatti beavatkozás: 158

Gázszivárgás: 40

Életmentés: 48

Sérült mentése: 43

Eltűnt személy keresése: 10

Egyéb: 296

Egyéb vonulások, feladatok

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonulása: 189

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása: 13

Tűzeseti helyszíni szemle: 28

Tűzvizsgálati eljárás: 28

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

A megye alapadatai

Terület nagysága: 6 210,56 km2

Települések száma: 82
Városok száma: 20
Lakosság száma: 530 464 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 4
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 3
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 4
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 21

A megyére jellemző veszélyeztetettség 

• ár- és belvízi veszélyeztetettség;
• rendkívüli időjárási viszonyokból adódó 

veszélyeztetettség;
• veszélyes üzemek okozta 

veszélyeztetettség;
• közlekedési veszélyeztetettség;

• létfontosságú rendszerelemek 
működési zavaraiból adódó 
veszélyeztetettség

Veszélyeztetettségi térkép 

  I. osztály: 8 település 
  II. osztály: 50 település 

  III. osztály: 24 település 
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bevonásával a károkat minden esetben a legrövidebb 
időn belül felszámolták a megye tűzoltói.

Belobbant a gáz egy gáztároló üzemben november 20-án 
hajnalban Nagyhegyes külterületén. Elsőként a hajdúszo-
boszlói hivatásos és a balmazújvárosi önkormányzati tűz-
oltók érkeztek a helyszínre, majd további tűzoltóegysé-
geket is riasztottak. Az egységek nyolc vízsugárral és két 
telepített vízágyúval órákon át hűtötték a területet, azon 

belül a tartályokat és vezetékeket. A gáztároló szakembe-
rei csökkentették a gáznyomást, majd kiszakaszolták a 
vezetéket, de csak kora délutánra tudták megteremteni a 
biztonságos oltáshoz szükséges körülményeket. Az egy-
ségek légzésvédelem mellett négy porsugárral avatkoztak 
be, majd nyolc tűzoltó vízzel hűtötte a felforrósodott be-
rendezéseket. A folyamatos vízutánpótlás biztosítása és 
az oltáshoz szükséges habot és port tartalmazó konténer 
telepítése érdekében a Hajdú-Bihar megyei tűzoltók mel-
lett Borsod, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből is 
érkeztek egységek. Több mint hatvan tűzoltó dolgozott 
az ipari baleset okozta károk felszámolásán. Az eset so-
rán nem sérült meg senki, lakosságvédelmi intézkedésre 
nem volt szükség.

Hatósági tevékenység

A szakemberek 2018-ban 1474 közúti járművet ellenőriz-
tek a megyében, közülük 395 tartozott az ADR hatálya 
alá. A hatóság 649 vasúti tartálykocsit vett kontroll alá, 
534 tartozott a RID hatálya alá. Az ellenőrzések során 
észlelt szabálytalanságok miatt 31 hatósági eljárásban 
szabtak ki közigazgatási bírságot, összesen csaknem 8 
millió forint összegben. Az év folyamán a megyében egy 
üzemzavar volt, a Nagyhegyes településen bekövetkezett 

Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

2018-ban leginkább az otthonokban keletkezett tűzese-
tek, a szabadtéri tüzek, továbbá a viharkárokkal és közúti 
balesetekkel kapcsolatos műszaki mentések határozták 
meg Hajdú-Bihar megye tűzoltóegységeinek a minden-
napjait. Az egy évvel korábbi adatokhoz képest a beavat-
kozást igénylő tűzesetek száma 10 százalékkal csökkent, a 
műszaki mentésekből pedig 20 százalékkal volt kevesebb, 
mint 2017-ben. Tíz százalékkal emelkedett ugyanakkor 
a tűzoltói beavatkozást igénylő közúti balesetek száma.

Tömeges szén-monoxid-mérgezés történt februárban 
Debrecenben. A megyeszékhely hivatásos tűzoltóit a Kon-
doroskert utcába riasztották, ahol egy fóliasátorban egy 
ember életét vesztette. A tűzoltók méréseket végeztek, a 
szén-monoxid rendkívül magas koncentrációját mutatták 
ki, ezért a gázcsonkot leválasztották a rendszerről és át-
szellőztették a fóliasátrat. A mentőszolgálat a bajba jutott 
férfi segítségére siető hét embert is kórházba szállította, 
mint később kiderült, ők is szén-monoxid-mérgezést 
szenvedtek. A gázszolgáltató helyszínre hívott szakembere 
megállapította, hogy a tragédia szabálytalan gázbekötés 
miatt következett be.

Március 17-én Hajdú-Bihar megyét kora este érte el egy 
hóvihar, ami 18-án sem maradt abba. 17-én, az éjszakai 
órákban az orkánerejű szél számos helyen megrongálta az 
elektromos távvezetékeket. A letört, kidőlt tartóoszlopok 
miatt mindegy hatezer háztartásban szűnt meg az áram-
szolgáltatás. A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságon operatív törzs működött, a társszervek 

Hajdú-Bihar megye

47 |
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Vonulási adatok    

 Tűzesetek száma: 852

 Műszaki mentések száma: 1296

 Téves jelzések száma: 1035

 Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 47

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 317

Közlekedéssel kapcsolatosan: 64

Ipari létesítmény területén: 26

Otthon: 279

Kereskedelmi létesítmény területén: 34

Egyéb: 65
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különleges helyzetek esetén segítséget nyújtó egyesület 
az Európai Unió Interreg V-A Románia-Magyarország 
Programjára. A szervezetek célja, hogy lehetőség szerint 
megelőzzék a két ország határ menti térségében a ter-
mészeti és ipari katasztrófákat, baleseteket, tűzeseteket, 
illetve hogy javítsák a már bekövetkezett eseteknél a re-
agálóképességet. Az Interreg pályázat nyitókonferenciá-
ját november közepén Debrecenben tartották. A rangos 
eseményen a megyei katasztrófavédelem vezetői mellett 
a román partner is előadást tartott. 

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
hajdúszoboszlói kiképző- és raktárbázisa is megújulhatott 
a pályázat keretében. A projekt 2018 áprilisában indult 
és várhatóan 2020 márciusáig tart, összköltsége 1 millió 
207 ezer 339 euró.

Kiemelkedő események

Ősszel Hajdú-Bihar Megye szervezte meg a BM OKF 
Országos Atlétikai Bajnokságot, amelyen csaknem há-
romszázan mérték össze erejüket a különböző atlétikai 
sportágakban. Október elején ismét bajnokok lettek a 
püspökladányi hivatásos tűzoltók az országos kismotor-
fecskendő-szerelési bajnokságon. A püspökladányi csapat 

maximális pontokkal, illetve az év legjobb időeredmé-
nyével immáron negyedik alkalommal hozta haza az első 
helyezettnek járó serleget. Gyors szerelési technikájukkal 
a hivatásosok versenyén is az arany medált érdemelték 
ki. Ebben az évben is büszke az állomány a többszörös 
Európa-bajnok tereplövészre, Sas Ferenc Antal cím-
zetes tűzoltó főtörzsőrmesterre. A püspökladányi hiva-
tásos tűzoltó 2018-ban a Lengyelországban tartott Field 
Target világbajnokság győztese lett.

eseménynél jelentős anyagi károk keletkeztek, de szeren-
csére személyi sérülés nem történt. Vízügyi, vízvédelmi 
engedélyeket a közcélú vízi létesítmények üzemeltetőin 

kívül a saját célú vízi létesítmények üzemeltetői kértek. 
Az előző évhez hasonlóan a hatósági eljárások csaknem 
40 százalékát a mezőgazdasági beruházásokkal kapcso-
latos pályázati eljárások alkották, amelyek főként felszíni 
vízhasználatra, öntözőtelepek kialakítására irányultak.

Gazdasági élet

Sikeresen pályázott együtt a Hajdú-Bihar Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság és a Bihor megyei SARTISS- 

Hajdú-Bihar megye

Műszaki mentések megoszlása

Viharkár miatti beavatkozás: 122

Épületomlás: 26

Közúti baleset: 369

Szén-monoxid-mérgezés: 34

Veszélyes anyaggal kapcsolatos: 7

Holttest kiemelése: 6

Méhek, darazsak eltávolítása: 13

Állatmentés: 27

Légi járművel kapcsolatos: 1

Egyéb: 73

Egyéb vonulások, feladatok

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonulása: 233

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása: 18

Tűzeseti helyszíni szemle: 58

Tűzvizsgálati eljárás: 48

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

A megye alapadatai

Terület nagysága: 3 637 km2

Települések száma: 121
Városok száma: 11
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

A megyére jellemző veszélyeztetettség 

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

• veszélyes anyagok előállítása, 
felhasználása, tárolása;

• veszélyes anyagok szállítása 
közúton, vasúton, légi úton

Veszélyeztetettségi térkép 

  I. osztály: 10 település 
  II. osztály: 29 település 

  III. osztály: 82 település 
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melléképületre is átterjedtek. A helyszínre nagy erőkkel 
érkeztek ki a hatvani és a gyöngyösi hivatásos tűzoltók, a 
füzesabonyi és a hevesi katasztrófavédelmi őrs hivatásos 
tűzoltói, valamint az abasári önkéntesek, akik a gyöngyösi 
katasztrófavédelmi kirendeltségvezető irányítása mellett 
együttes erővel, több oldalról támadva, négy vízsugárral 
oltották el a lángokat, majd hozzáláttak az épületek átvizs-
gálásához. Az égő melléképületekben több gázpalackot is 
tároltak, közülük néhányat sikerült épségben kivinniük 
a tűzoltóknak, a túlhevült palackokat a rendőrség mes-
terlövésze lőtte ki. A tűzoltás és a túlhevült gázpalackok 
kilövésének idejére az égő épületek környezetében álló 
ingatlanokat összesen ötvenöt embernek kellett elhagy-
nia. Miután az egységek a lángokat eloltották, visszatér-
hettek otthonukba. Az eset során senki nem sérült meg.  

A megyében 38 önkéntes települési mentőcsoport műkö-
dik, amelyek rendelkeznek a működéshez szükséges fel-
tételekkel. Az Egri járás Dobó Mentőcsoportja, a Füzesa-
bonyi járás Rima-Laskó Mentőcsoportja, a Pétervásárai 
járás Tarna Mentőcsoportja és a Bélapátfalvai járás Bélkő 
Mentőcsoportja 2018 nyarán egy gyakorlat keretein belül 
sikeresen teljesítette az újraminősítés követelményeit, így 

a következő öt évben bevethetőek alapvető árvízvédelmi, 
könnyű városi kutatási és mentési feladatokra.

A közösségi szolgálat tavaly is rendkívül népszerű volt, 
25 iskola 265 tanulója ismerkedett a szervezet feladat-
rendszerével.

Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

A tavalyi évhez viszonyítva mintegy tíz százalékkal csök-
kent a káresetek száma Heves megyében. A megelőző és 
tájékoztató munkának is köszönhetően 40 százalékkal 
kevesebb jelzés érkezett kéménytüzekkel kapcsolatban, 
mint 2017-ben. 

Hosszan elhúzódó esemény volt júliusban Hatvan külte-
rületén: egy szelektívhulladék-feldolgozóban tizenötezer 
hulladékbála gyulladt meg. A hatvani, a gyöngyösi, vala-
mint az aszódi katasztrófavédelmi őrs hivatásos tűzoltóit 
és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották 
a tűzhöz. A lángokat másnap reggelre sikerült elfojtani, 
de a felhevült hulladék még akkor is izzott. A hatvani és 
a gyöngyösi tűzoltóegységek egymást váltva három na-
pon át, éjjel-nappal azon dolgoztak, hogy az izzó bálákat 
szétbontsák, majd azokat teljesen eloltsák. Munkájukat 
munkagépek is segítették. Amikor a szét nem bontott 
bálákból áradó füst intenzívebbé vált, a szakemberek 
habtakaróval borították be az izzó részeket a környezeti 
terhelés csökkentése érdekében. Az oltási munkálatok-
kal párhuzamosan a katasztrófavédelmi mobil labor 
folyamatosan méréseket végzett a hulladéktelepen és a 

környező településeken, de veszélyes anyagok egészség-
re káros koncentrációját nem mutatták ki a műszerek.

Kiemelkedő tűzeset volt augusztusban Abasáron, amikor 
a Zöldfa utcában kigyulladt egy ház és az azzal egybeépí-
tett melléképület. A lángok rövid időn belül két másik 

Heves megye
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Vonulási adatok    

 Tűzesetek száma: 1302

 Műszaki mentések száma: 1112

 Téves jelzések száma: 485

 Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 28

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 374

Közlekedéssel kapcsolatosan: 31

Ipari létesítmény területén: 19

Otthon: 226

Kereskedelmi létesítmény területén: 5

Egyéb: 647
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Az egri hivatásos tűzoltó-parancsnokság híradóügyeletén 
lévő régi híradópult teljes vezérlőrendszerét kicserélték 
egy korszerű és költséghatékonyan üzemeltethető vezér-
lőrendszerre (GVR), ami képes a „PAJZS” műveletirányí-
tási rendszeréből kapott riasztások azonnali fogadására.

Az önkéntes tűzoltóságok és mentőszervezetek számára 
kiírt pályázaton 22 Heves megyei önkéntes tűzoltó egye-
sület kapott összesen mintegy tizennyolcmillió forint ér-
tékű támogatást. Öt mentőszervezet több mint kétmillió 
forint értékű tűzoltási és műszaki mentési alapeszközöket, 
motoros láncfűrészeket, keresőlámpákat, egyéni védő-
eszközöket és szakfelszereléseket kapott.

Kiemelkedő események

Ötödik alkalommal rendezték meg a tűzoltók tájfutóverse-
nyét a Hevesi megyeszékhely, Eger kertvárosi övezetében 
2018-ban. A versenyt az Egri Spartacus Tájékozódási Futó 
Sportegyesület és a Heves Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság szervezte, az Országos Katasztrófavédelmi 
Sportegyesület támogatásával. A versenyen állóképessé-
güket, gyorsaságukat és tájékozódási képességüket mérték 
össze öt megye és három katasztrófavédelmi szervezet 
tűzoltói. Csaknem kétszáz induló gyülekezett a verőfényes 

napsütésben az Eger kertvárosában kijelölt versenyköz-
pontban. A katasztrófavédelem állományából harmincan 
neveztek, különböző korcsoportokban.  A versenyzőknek 
légvonalban mérve 1500-1700 méteres pályákon kellett 
bizonyítaniuk rátermettségüket, tizenöt-húsz ellenőrző 
pontot, úgynevezett bóját megtalálva. A verseny évről 
évre hatalmas sikert arat a résztvevők körében, hiszen 
nemcsak az akadályokat, hanem önmagukat is le kell 
győzniük ahhoz, hogy teljesíthessék a távot.

Hatósági tevékenység

2018-ban 1418 elsőfokú és egy másodfokú hatósági eljá-
rás, valamint 588 elsőfokú és egy másodfokú szakhatósági 

eljárás indult. A megyei katasztrófavédelem szakemberei 
összesen 2 ezer 977 hatósági ellenőrzést végeztek, ebből 
1941 tűzvédelmi, 192 iparbiztonsági, 835 polgári védel-
mi és 9 piacfelügyeleti ellenőrzés volt. Kérelemre és hi-
vatalból 2018-ban 1419 elsőfokú hatósági eljárás indult. 

Gazdasági élet

Az egri hivatásos tűzoltó-parancsnokságon egy új gép-
járműfecskendőt és egy vízszállítót állítottak rendszerbe 
2018-ban. Az új magyar gyártású Rába-Heros Aquadux 
X-4000 tűzoltógépjárművek nagyban hozzájárulnak a 
térség mentő tűzvédelmének erősítéséhez. Katasztrófa-
védelmi feladatok ellátására öt új ügyintéző járművet 
kapott az igazgatóság, ezek közül két jármű környezet-
kímélő, elektromos motorral rendelkezik.

Az igazgatóság épületében működő területi egészségügyi, 
pszichológiai, munkabiztonsági ellátóközpont műkö-
déséhez szükséges pszichológiai szoftverek beszerzését 
követően a vizsgálatokhoz szükséges technikai feltételek 
is javultak, részben meglévő, részben új eszközök megvá-
sárlásával, így január végére már nyolc munkaállomáson 
végezhetnek pszichológiai vizsgálatokat.

Heves megye

Műszaki mentések megoszlása

Viharkár miatti beavatkozás:  79

Épületomlás: 15

Közúti baleset:  351

Szén-monoxid-mérgezés: 38

Veszélyes anyaggal kapcsolatos: 6

Holttest kiemelése: 9

Méhek, darazsak eltávolítása: 34

Állatmentés: 20

Egyéb:  410

Egyéb vonulások, feladatok

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonulása: 105

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása: 15

Tűzeseti helyszíni szemle: 12

Tűzvizsgálati eljárás: 11

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



138

Jász- 
Nagykun- 
Szolnok
megye

A megye alapadatai

Terület nagysága: 5 581,71 km2

Települések száma: 78
Városok száma: 22
Lakosság száma: 386 752 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 4
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 6
Katasztrófavédelmi őrsök száma: -
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 7
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 23

A megyére jellemző veszélyeztetettség 

• ár- és belvíz;
• rendkívüli időjárás;
• veszélyes üzemek;

• nagy forgalmú közlekedési útvonalak

Veszélyeztetettségi térkép 

  I. osztály: 13 település 
  II. osztály: 55 település 

  III. osztály: 10 település 
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közül jelenleg negyvennyolcban működik minősített te-
lepülési mentőcsoport.

Hatósági tevékenység

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeket érintően a 
2018-as év nem hozott jelentős változásokat. Az év során 
két üzemeltető jelentette be, hogy megszünteti tevékeny-
ségét, és miután új veszélyes üzem nem indult, számuk a 
megyében csökkent. A gazdasági fellendülés a megyében 
is éreztette hatását: különféle fejlesztések valósultak meg, 
az üzemek a terveknek megfelelően, ütemezetten megtar-
tották gyakorlataikat, amelyeket az iparbiztonsági hatóság 
mindannyiszor ellenőrzött és minősített. Az ellenőrzések 
azt mutatják, hogy az üzemeltetők jogkövetőek, a vállalko-
zások továbbra is kellő figyelmet fordítanak a biztonságos 
üzemmenet feltételeire. A vizsgált időszakban végrehajtott 
hatósági ellenőrzések során nem tártak fel szabálytalan-
ságot, így hatósági intézkedésre nem került sor. A veszé-
lyes áruk szállításával kapcsolatos ellenőrzési feladatok, a 
megváltozott szállítási szokások miatt a hatósági figyelem 

a kis raktérrel rendelkező, jelöletlen gépjárművekre és a 
főközlekedési utakat elkerülő útvonalakra is kiterjedt, ezek 
vizsgálata új kihívások elé állította a szakembereket. Az el-
lenőrzéseket a helyszínek sűrű változtatása, valamint egyre 
több jelöletlen gépjármű vizsgálata jellemezte. A veszélyes-
áru-szállítási ellenőrzéseken nem egyszer tűzvédelmi cél-
ellenőrzéseket is végeztek a kollégák, amelyek során kima-
gasló számban tártak fel tűzvédelmi szabálytalanságokat, 
ezeken belül is jellemzően a tűzoltó készülékek hiányát. 

Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2018-ban csökkent a 
tűzesetek száma. A 2017-ben érvényesülő emelkedő ten-
dencia megtorpant, majd meg is fordult, tavaly 15 száza-
lékkal kevesebb ilyen típusú beavatkozás került a megyei 
krónikába az egy évvel korábbinál. Ha kis mértékben is, 
de emelkedett ugyanakkor a műszaki mentések, azon 
belül is elsősorban az időjárási viszonyok, főképpen a 
heves zivatarok, viharos időjárás miatti beavatkozások 

száma. Elsősorban a szél és az esőzések okozta károk 
felszámolásába kellett nagyobb erőket bevonni ebben 
az évben is, ezen a területen remekül működött együtt 
a hivatásos, az önkormányzati és az önkéntes állomány.

A megye tűzvédelmi szervezeti felépítésében 2018-ban 
jelentős változás nem történt. Az önkéntes tűzoltó egye-
sületek közül néhány másik kategóriába lépett, mások 
pedig önálló beavatkozási tevékenységük szakmai szín-
vonalában és kapacitásaikban erősödtek meg. Folyama-
tosan fejlődött a Kőtelki Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 
amelynek fő célja, hogy 2019-ben megszerezze az önálló 
beavatkozásra való jogosultságot.

Szintén az önkéntesek életében volt fontos mérföldkő, 
hogy a megyében 2018-ban hat járási mentőcsoport 
több más önkéntes és köteles polgári védelmi szerve-
zettel együttműködve sikeres újraminősítő gyakorlatot 
hajtott végre alapvető vízkárelhárítási szakterületen. A 
megyében nyolcszázhat önkéntes mozgósítható azonnal 
katasztrófák felszámolására. A hetvennyolc település 

Jász-Nagykun-Szolnok megye

47 |

– 1477

661 –

1387 – 

Vonulási adatok    

 Tűzesetek száma: 1477

 Műszaki mentések száma: 1387

 Téves jelzések száma: 661

 Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 47

Tűzesetek megoszlása

Egészségügyi, szociális létesítmény területén: 5

Ipari, termelési létesítmény területén: 20

Kereskedelmi létesítmény területén: 10

Közlekedési eszközzel kapcsolatosan: 62

Közúton: 10

Otthon: 270

Szabad területen: 7

Egyéb: 45
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A Belügyminisztérium energetikai pályázatának köszön-
hetően az év folyamán fűtéskorszerűsítés és a kazán-
csere történt a tiszafüredi hivatásos tűzoltó-parancs-
nokságon. Mindezen kívül a Vizek-projekt jóvoltából 
folytatódtak a nagyszabású informatikai fejlesztések is 
az igazgatóságon. 

Kiemelkedő események

A megye tűzoltói az előző év hagyományainak megfe-
lelően 2018-ban is bizonyították a sportversenyeken, 
hogy nemzetközi mezőnyben is megállják a helyüket. 
Az elmúlt év májusában Ausztriában vettek részt a 
Toughest Firefighter Alive versenyen, ahol a szolnoki hi-
vatásos tűzoltó-parancsnokság egyik tűzoltója megnyerte 
saját kategóriáját, míg társaival csapatban a harmadik 

helyet szerezte meg. Az augusztusban Bükfürdőn meg-
rendezett magyarországi TFA-n is kimagaslóan teljesí-
tett a megyei versenycsapat: az Ausztriában is sikerrel 
szereplő szolnoki tűzoltó a hivatásosok kategóriájában 
aranyérmes lett, és két mezőtúri társával együtt csapat-
ban is elhódította a legjobbnak járó serleget.

A veszélyesáru-szállításban felderített szabálytalanságok 
kapcsán összesen huszonhat eljárás indult.

A hatósági szakterület feladatainak jelentős részét a nem-
zetgazdasági szempontból kiemelt beruházások adták. 
Ezek között volt ivóvízminőség-javító projekt, ipari üzem 
és szennyvíztelep létesítése, illetve utak, felüljárók kiala-
kítása. Ugyancsak jelentős részét képezték a hatósági te-
vékenységnek az ellenőrzések, számuk továbbra is igen 
magas volt. Az évek óta jellemző erős hatósági jelenlét-
nek köszönhetően javuló tendenciát mutat a lakosságot 
érintő rendezvények tűzbiztonsága. A tűzvédelmi elő-
írások betartatásának érdekében nagy hangsúlyt kap a 
megelőzés, illetve a biztonságot segítő információknak és 
ismereteknek a lakosság minél szélesebb köréhez törté-
nő eljuttatása. A vízügyi szakterület főleg engedélyezési 
hatáskörében végezte feladatait a lakosság és a gazdálko-
dó szervezetek működését támogatva, illetve vízvédelmi 
feladatainak ellátásával nagy szerepet játszott a környe-
zetvédelmi érdekek érvényesítésében.

Gazdasági élet

2018-ban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság járműparkja egy új Rába-Heros 

Aquadux X-4000-es típusú gépjárműfecskendővel, egy 
Renault vízszállítóval és egy Iveco Magirus magasból 
mentővel, valamint két elektromos meghajtású személy-
autóval bővült. A fecskendő és a magasból mentő a jász-
berényi, a vízszállító a kunszentmártoni, az elektromos 
meghajtású személygépjárművek a szolnoki hivatásos 
tűzoltó-parancsnokságon álltak szolgálatba. A szerek 
a mai kor követelményeinek megfelelő teljes málhafel-
szereléssel érkeztek, ennek köszönhetően korszerű tűz-
oltótechnikai eszközökkel is gyarapodott az igazgatóság. 

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Műszaki mentések megoszlása

Állatbaleset: 21

Viharkár miatti beavatkozás: 140

Életmentés: 26

Épületomlás, magasépület-baleset: 17

Gázszivárgás: 64

Holttest kiemelése: 13

Közúti baleset: 485

Méhek, darazsak eltávolítása: 12

Sérült mentése: 28

Szén-monoxid-mérgezés: 5

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos: 1

Egyéb: 193

Egyéb vonulások, feladatok

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonulása: 76

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása: 11

Tűzeseti helyszíni szemle: 22

Tűzvizsgálati eljárás: 22

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

megye

A megye alapadatai

Terület nagysága: 2 265 km2

Települések száma: 76
Városok száma: 12
Lakosság száma: 309 067 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 2
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 3
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 3
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 3
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 36

A megyére jellemző veszélyeztetettség 

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

alábányászottság, alápincézettség);
• veszélyes vegyi anyagokat előállító, 

tároló, felhasználó objektumok;
• veszélyesanyag-szállítmányok;

• rendkívüli időjárás

Veszélyeztetettségi térkép 

  I. osztály: 8 település 
  II. osztály: 29 település 

  III. osztály: 39 település 
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két oldalról feszítővágóval bontották meg a személykocsi 
roncsát, ennek ellenére a kocsiba beszorult egyik sérült a 

helyszínen életét vesztette. A jármű vezetőjét életveszé-
lyes sérülésekkel szállította el a mentőszolgálat. A kisbusz 
vezetője sértetlenül szállt ki járművéből.

Egy háromszáz négyzetméteres, elhagyatott épület gyul-
ladt ki november végén Esztergomban. Az oltáshoz Esz-
tergomból, Nyergesújfaluról és Bajnáról riasztották az 
egységeket, a tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti 
szolgálat irányítása mellett összesen hat sugárral avat-
koztak be, munkájukat megnehezítette, hogy az épület-
ben rengeteg éghető anyagot halmoztak fel. Az anyagi 
kár ugyan jelentős volt, de személyi sérülés nem történt.

A megye működési területén 36 önkéntes tűzoltó egye-
sület rendelkezik hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal 
kötött együttműködési megállapodással. Zsámbék és 
Réde önkéntesei megszerezték az önálló beavatkozáshoz 
szükséges újraminősítést. Az egyesületek részt vettek a 
Magyar Tűzoltó Szövetség és a katasztrófavédelem kö-
zös pályázatán, 26 millió forintnyi támogatást nyerve el.

2018-ban a polgári védelmi szervezetek gyakorlatán 2 ezer 
457 ember vizsgázott, a mentőcsoportok gyakorlatán 263 
ember adott számot megszerzett elméleti tudásáról. 

Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

2018-ban csökkent Komárom-Esztergom megyében a 
káresetek száma. A megye tűzoltóegységeit 2 ezer 345 
alkalommal riasztották valamilyen tűzhöz, balesethez, 
vagy egyéb műszaki mentéshez, ez a szám tizenöt szá-
zalékkal alacsonyabb, mint az előző évi. Műszaki men-

téshez 17 százalékkal kevesebb alkalommal riasztották 
a Komárom megyei tűzoltókat, míg a tűzesetekkel kap-
csolatos beavatkozások száma 13 százalékkal csökkent. 
Mindössze négy eseménynél kellett a legmagasabb foko-
zatú riasztást elrendelni. 2018-ban is sok feladatot adott 
a megyén áthaladó gépjárműforgalom, a legkritikusabb 
szakasz továbbra is az M1-es autópálya. 

2018. június 8-án kigyulladt egy élelmiszerekkel foglal-
kozó bábolnai üzem. A tűz a sütőben keletkezett, majd 
elborította a tetőszerkezetet is. A lángokat emelőkosár-
ból két vízsugárral oltották, míg a földön tizenegy sugár 
működött. A tetőszerkezet beomlott, és a tűz rendkívül 
gyorsan terjedt, mert azt a klímarendszerből felszabaduló 
éghető gázok is táplálták. Végül az egységek úrrá lettek 
a helyzeten, sérülés nem történt.  

Május elején Tatabányán, az 1-es számú főút és a Tarjáni 
út kereszteződésénél halálos kimenetelű közúti baleset 
történt. Egy személygépkocsi és egy  utánfutót vontató 
kisbusz ütközött össze. A tatabányai hivatásos tűzoltók 

Komárom-Esztergom megye

6 |

– 1297

623 –

1048 –

Vonulási adatok    

 Tűzesetek száma: 1297

 Műszaki mentések száma: 1048

 Téves jelzések száma: 623

 Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 6

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 258

Közlekedéssel kapcsolatosan: 57

Ipari létesítmény területén: 23

Otthon: 245

Kereskedelmi létesítmény területén: 10

Egyéb: 131
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Az év során 366 veszélyes árut szállító közúti, 16 vízi és 
560 vasúti járművet ellenőriztek a szakemberek. Mind-
emellett 76 ADR-, 3 ADN- és 9 RID-telephelyi ellenőrzés 
is volt. Az év folyamán az igazgatóság és a katasztrófa-
védelmi kirendeltségek összesen 18 kritikusinfrastruk-
túra-védelmi gyakorlatot tartottak.

Gazdasági élet

2018-ban a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság gépjárműállománya egy Suzuki Vitara 
terepjáróval, egy katasztrófavédelmi műveleti szolgálati 
gépjárművel, és négy ügyintézői gépjárművel, köztük két 
elektromos személygépkocsival gyarapodott.  2018-ban 
korszerűsítették a tatabányai laktanya épületében az első 
emelet teljes elektromos rendszerét, emellett lecserélték 
a szint nyílászáróit.

Kiemelkedő események

2018 októberében a hagyományteremtés szándékával 
rendezte meg Tatán az Országos Tűzoltó Műszaki-mentő 
Versenyt a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság és a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság. 

A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság és Esztergom Város Önkormányzata május 3-án 
konferenciával, emléktábla-avatással, kiállításmegnyi-
tóval, és az esztergomi alkotói pályázat díjátadójával 
ünnepelte az esztergomi tűzoltóság létrejöttének 150. 
évfordulóját.

Esztergomi diákok nyerték meg a fődíjat az Országos 
Tűzmegelőzési Bizottság által meghirdetett 2018. évi 
alkotói pályázaton.

A megyében 42 mentőcsoport működik. A Turul Men-
tőcsoport tavaly megújította az árvízi, vízi mentési, az 
alapvető vízkárelhárítási és a könnyű városi kutató-mentő 
szakterületre vonatkozó nemzeti minősítését. A megyében 
rendszerbe állított mentőcsoportokat tizenkétszer alkal-
mazták, főként viharkárok felszámolásában vettek részt.

A lakosságfelkészítés keretében csaknem 23 ezer fiatal 
ismerkedett meg a katasztrófavédelem feladataival. A 
közösségi szolgálatban résztvevő diákok közül 2018-ban 
2 ezer 598-an választották a megye tűzoltóságait és ka-
tasztrófavédelmi őrseit.

Hatósági tevékenység

A megye hatósági tevékenységében meghatározó volt az 
általános iskolák átfogó tűzvédelmi hatósági ellenőrzé-
se, amelyek esetében előzetes konzultációkat is tartot-
tak. Komárom-Esztergom megyében is számos kiemelt 

beruházás hatósági, szakhatósági feladatait végezte a 
katasztrófavédelem, jellemzően az akkumulátor-gyár-
tás, autóalkatrész-gyártás területén, de a MÁV dorogi 
vontatási alállomása, az esztergomi többcélú tároló és 
mobilgáttároló épülete, valamint az esztergomi foglalkoz-
tató épülete is munkát adott a hatósági szakembereknek.

Az igazgatóság 2018-ban 7 alsó és 10 felső küszöbértékű, 
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemet, valamint 10 kü-
szöbérték alatti üzemet tartott hatósági felügyelet alatt. 

Komárom-Esztergom megye

Műszaki mentések megoszlása

Viharkár miatti beavatkozás: 63

Épületomlás: 7

Közúti baleset: 329

Szén-monoxid-mérgezés: 18

Veszélyes anyaggal kapcsolatos: 5

Holttest kiemelése:  5

Méhek, darazsak eltávolítása: 1

Állatmentés: 6

Egyéb: 152

Egyéb vonulások, feladatok

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonulása: 146

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása: 11

Tűzeseti helyszíni szemle: 25

Tűzvizsgálati eljárás: 20

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

A megye alapadatai

Terület nagysága: 2 544 km2

Települések száma: 131
Városok száma: 6
Lakosság száma: 190 937 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 2
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 3
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 4
Önkormányzati tűzoltóságok száma: -
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 24

A 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 
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Az év során kiírt pályázat keretében elnyert eszközöknek 
köszönhetően tovább javultak az egyesületek mentő tűz-
védelemben történő részvételének feltételei. A hivatásos 
tűzoltóságok valamennyi önkéntes tűzoltó egyesülettel 
megújították együttműködési megállapodásukat, három 
egyesület a korábbihoz képest előrelépve első kategóriájú, 
egy egyesület pedig második kategóriájú együttműködést 
kötött, miután teljesítette a szintlépéshez szükséges kö-
vetelményeket. A Héhalom Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

augusztus 1-től tevékenységi területén, azaz hét településen 
már önállóan beavatkozó egyesületként vesz részt a kár-
felszámolásban. Mindennek előfeltételeként az egyesület 
laktanyájának ünnepélyes átadására február 3-án került 
sor. Ezt követően az egyesület tagjai május 6-án végrehaj-
tották a rendszerbeállító gyakorlatot, amellyel az utolsó 
feltételt is teljesítették az önállóan beavatkozó egyesület-
té váláshoz. Augusztus 4-én a kétszerállásos laktanyában 
lezajlott a rendszerbe állító ünnepség.

Az igazgatóság az év folyamán 452, a lakosság védelmét 
szolgáló polgári védelmi ellenőrzést hajtott végre, emel-
lett jelentősen emelkedett a lakosságfelkészítésbe bevont 
fiatalok száma is.

Hatósági tevékenység

Nógrád megyében 1235 hatósági eljárást folytattak le 
2018-ban, 218 szakhatósági állásfoglalást adtak ki, a 
végrehajtott hatósági ellenőrzések száma pedig 1448 
volt. A döntések elleni fellebbezés jogával 5 esetben élt 
az eljárásban érdekelt ügyfél, bírósági eljárás azonban 
egy másodfokú eljárást sem követett. A nemzetgazda-
sági szempontból kiemelt beruházásokkal kapcsolatos 
eljárások száma 24 volt.

Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

A beavatkozást igénylő események száma a megyében 
2018-ban csökkent, emelkedett viszont a műszaki men-
tések száma szinte valamennyi káresettípusnál. A mű-
szaki mentések közül jellemzően a közúti balesetek és a 
kidőlt fák adtak munkát a tűzoltóknak. A júliusi viharos 
időszakban nőtt a beavatkozások száma, számos esetben 
riasztották a tűzoltóegységeket károk elhárítása érdeké-

ben. A közlekedési baleseteknél kimutatható emelkedés 
részben az útépítések és -felújítások miatt megváltozott 
forgalmi viszonyokból adódott, az autósok nem egy eset-
ben figyelmen kívül hagyták az új körülményeket. 

2018-ban három ipari létesítményben keletkezett káre-
semény felszámolása jelentett nagyobb kihívást a megye 
tűzoltói számára. Egy Salgótarjánban működő üzemben 
robbanás történt, a rétsági ipari parkban található egyik 
csarnokban az elszívó rendszerben robbant be a por, 
amelynek következtében tűz keletkezett, Tolmácson pe-
dig egy átfejtő szivattyúházában lobbantak fel a lángok. 
Mindhárom esetnél nagy erőkkel avatkoztak be a megyei 
tűzoltóegységek, hogy mielőbb megszüntessék a kialakult 
veszélyes helyzetet.

Nógrád megyében 31 önkéntes mentőszervezet tevékeny-
kedik, az év során 21 alkalommal avatkoztak be a külön-
böző káreseteknél, emellett 13 gyakorlaton vettek részt. 
A megye önkéntes tűzoltó egyesületei 164 alkalommal 
működtek közre valamilyen káreset felszámolásában. 

Nógrád megye

15 |

– 776

317 –

730 –

Vonulási adatok    

 Tűzesetek száma: 776

 Műszaki mentések száma: 730

 Téves jelzések száma: 317

 Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 15

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 205

Egészségügyi, szociális létesítmény területén: 4

Ipari létesítmény területén: 8

Kereskedelmi létesítmény területén: 1

Közúton: 22

Otthon: 160

Egyéb: 40
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állapotú, Mercedes 1124 AT TLF 2000 típusú gépjármű-
fecskendőt vehetett át az igazgatóságtól.

Kiemelkedő események

Szeptember 1-jén immár kilencedik alkalommal talál-
koztak a határ menti magyarországi és szlovákiai tele-
pülések hivatásos és önkéntes tűzoltói. Ezúttal Balas-
sagyarmat adott otthont a Nemzetközi Tűzoltóhidak 
– Vízfüggöny az Ipoly felett címet viselő rendezvénynek. 
Az összetartozás jegyében a két ország tűzoltói megvilá-
gított vízfüggönyt emeltek a határon húzódó Ipoly fölé 
a folyó két partjáról.

Jól szerepelt a megye az országos szakmai versenyeken: 
az ADR-versenyen első helyezést ért el a nógrádi csapat, 
a RID-versenyen másodikként végeztek, míg a tűzmeg-
előzési vetélkedőn a harmadik legjobb csapatként szintén 
dobogós helyet szereztek. 

A BM OKF Országos Pontszerző Bajnokságán az igazga-
tóság az összesített pontszámok alapján a tizedik helyen 
végzett. A megye sportolói több országos versenyen a 
dobogón végeztek, csapatban pedig az országos atlétikai 
versenyen tizedik, a fekvenyomó versenyen ötödik, míg a 

terepfutó versenyen tizenegyedik helyet értek el, emellett 
a többi viadalon is tisztesen helytálltak. 

Az igazgatóság versenyzői a meghívásos versenyek közül 
korongvadász, sí-, tűzoltósport-, terepkerékpár-verse-
nyen, kispályás labdarúgó és asztalitenisz tornán kép-
viseltették magukat. A legerősebb tűzoltók Bükfürdőn 
megrendezett versenyén (TFA) három, míg a szlovákiai 
Füleken megrendezett TFA-viadalon hat tűzoltó képvi-
selte az igazgatóságot.

A tűzmegelőzési tevékenység során a szakterület kiemelt 
figyelmet fordított az erdők tűzvédelmére, tekintettel 
arra, hogy a megye területének több mint 40 százalékát 
erdők borítják.

Az igazgatóság működési területén 2018-ban 106 köz-
úti és 23 telephelyi ADR-ellenőrzés, 20 RID-ellenőrzés, 
valamint 24 üzemazonosítási helyszíni szemle zajlott le. 
Supervisori ellenőrzés 7, veszélyes üzem területén végre-
hajtott hatósági ellenőrzés ugyancsak 7 alkalommal volt.

Gazdasági élet

Folytatódott a hivatásos tűzoltóságokat érintő műszaki 
fejlesztés, a megyébe egy újabb Rába-Heros Aquadux 
X-4000 érkezett, ezzel együtt már négy magyar gyártású 
gépjárműfecskendő szolgálja a lakosság biztonságát. Ezen 
felül az igazgatóság vehette át az első HEROS Aquarex 
D7 típusú, duplafülkés erdőtüzes vízszállító gépjármű-
vet, ezenkívül három benzin- és két elektromos üzemű 
ügyintéző személygépjárművel is gyarapodott a megye 
technikai állománya.

Az önálló beavatkozásra jogosult Héhalom Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület októberben a BM Országos Katasztró-
favédelmi Főigazgatóság támogatásával egy jó műszaki 

Nógrád megye

Műszaki mentések megoszlása

Viharkár miatti beavatkozás: 86

Életmentés: 19

Épületomlás, magasépület-baleset: 9

Gázszivárgás: 29

Holttest kiemelése: 2

Közúti baleset: 157

Méhek, darazsak eltávolítása: 15

Sérült mentése: 23

Szén-monoxid-mérgezés: 7

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos: 2

Állatmentés: 22

Egyéb: 130

Egyéb vonulások, feladatok

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonulása: 81

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása: 6

Tűzeseti helyszíni szemle: 14

Tűzvizsgálati eljárás: 11

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

A megye alapadatai

Terület nagysága: 6 394 km2

Települések száma: 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

A megyére jellemző veszélyeztetettség 

• veszélyes anyagokat előállító, tároló, 
felhasználó objektumok;

• veszélyes anyagok közúti, vasúti, vízi és légi 
szállítása;

• rendkívüli időjárás;
• ár- és belvíz

Veszélyeztetettségi térkép 

  I. osztály: 5 település 
  II. osztály: 65 település 

  III. osztály: 117 település 
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az együttműködési megállapodással rendelkező egyesü-
letek eredményesen szerepeltek, így a megfelelő szak-
felszerelésekre csaknem 22 millió forintot fordíthattak.

2018-ban jelentősen nőtt a közösségi szolgálatban részt-
vevők létszáma, összesen 2 ezer 241 diák kapcsolódott 
be az önkéntes munkába. Az előző évek tapasztalatait 
felhasználva a szervezet a társszervekkel karöltve közös 
ellenőrzésekkel, felkészítésekkel, gyakorlatokkal tartotta 
naprakészen a tudását, így képes volt azonnali válaszokat 
adni a váratlan eseményekre, helyzetekre. 

Hatósági tevékenység

Pest megye hatósági szakterülete 2018-ban is egységes, 
szakszerű és jogszerű keretek között végezte feladatát. 
Előtérbe kerültek a megelőzés eszközei, ez számos köz-
lemény, tájékoztató kiadását, konferencia szervezését je-
lentette. Az igazgatóság összesen 217 hatósági ellenőrzést 
bonyolított le, a tűzvédelmi ellenőrzések között jelentős 
helyet kapott a pirotechnikai termékek felhasználásának 
és forgalmazásának kontrollja. További hangsúlyos fel-
adatot jelentett a szabadtéri tüzek megelőzése, illetve a 

Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

2018-ban a katasztrófavédelem megelőző munkája to-
vább erősítette az emberek öngondoskodási képességét. 
Ez megmutatkozott a vonulási számokban is, hiszen az 
otthon jellegű tüzek száma az előző évihez képest 9 szá-
zalékkal csökkent. Az összesített tűzesetszámok terén is 
visszaesés mutatkozott, 6 százalékkal volt kevesebb belő-
lük, mint 2017-ben, ami különösen figyelemreméltó, ha a 
kémények, valamint a tüzelő-fűtő berendezések tüzének 
év eleji gyakoriságát vesszük alapul. További pozitív ta-
pasztalat, hogy a korábbinál gyakrabban előfordult, hogy 
a tűzoltók már felszámolt káresetekkel találkoztak, így 
nagyobb erők, illetve eszközök bevetésére nem volt szük-
ség. A Magyarországon kialakuló káresemények csaknem 
9 százaléka Pest megyében következik be, ami naponta 
átlagosan 22 riasztást jelent. A káresemények elemzése 
és értékelése azt mutatja, hogy mindez a megye földrajzi 
elhelyezkedésének, illetve a sűrűn elhelyezkedő közúti és 
vasúti csomópontoknak tudható be.

Háromszáz négyzetméteres üzemi csarnokban csap-
tak fel a lángok 2018. január 20-án Vácon, a Kőhídpart 
utcában. Az épületben több tonna darált papírt, illetve 

műanyagot tároltak, ezek teljes terjedelmükben égtek. A 
tűzoltók kiérkezésekor a tizenkét méter magas csarnokot 
már elborították a lángok, de személyi sérülés nem tör-
tént. A váci, gödöllői, fővárosi, rétsági hivatásos tűzoltók 
négy vízsugár, két létrára szerelt sugár és két vízágyú se-
gítségével oltották el a lángokat, megakadályozva a tűz 
továbbterjedését. Munkájukat a Pest megyei katasztró-
favédelmi műveleti szolgálat irányította. A lángok oltását 
követően az épületből mintegy ötszáz köbméter granu-
látumot kellett kihordani. A dolgozók erőgépek segítsé-
gével távolították el a hasznavehetetlenné vált anyagot. 

2018-ban a hivatásos egységek munkáját támogatva a 
megye 4 önkormányzati tűzoltósága 591 alkalommal avat-
kozott be, az esetek nagyobb részében önállóan. Rajtuk 
kívül az önkéntes tűzoltó egyesületek 614 alkalommal 
avatkoztak be. Pest megyében működik a legtöbb önál-
lóan beavatkozó tűzoltó egyesület, 2018-ban is bővült a 
körük. A kilenc önállóan beavatkozó tűzoltó egyesület 
mintegy 300 esetben dolgozott a károk felszámolásán. A 
BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös pályázatán 

Pest megye

23 |

– 4052

2123 –

4083 –

Vonulási adatok    

 Tűzesetek száma: 4052

 Műszaki mentések száma: 4083

 Téves jelzések száma: 2123

 Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 38

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 808

Közlekedéssel kapcsolatosan: 123

Ipari létesítmény területén: 80

Otthon: 790

Kereskedelmi létesítmény területén: 36

Egyéb: 243
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Gazdasági élet

2018-ban gyarapodott az igazgatóság gépjárműparkja. 
A technikai fejlesztés, valamint a hatékony megelőzés 
jegyében az igazgatóság és a katasztrófavédelmi kiren-
deltségek új Iveco Magirus típusú magasból mentőt, egy 
Renault HD009-BM Heros K típusú vízszállító különleges 
szert, három Suzuki Vitarát, négy elektromos Volkswagen 
Golfot, négy Skoda Fabia típusú személygépjárművet, 
valamint egy Volkswagen Transporter járművet kaptak. 

Kiemelkedő események

Az igazgatóság két éve tart kapcsolatot a váci Simon Antal 
Általános Iskolával. Ebben az intézményben az egészsé-
ges gyermekek mellett halmozottan sérültek, tanulási és 
mentális zavarokkal küzdő tanulók töltik a mindennap-
jaikat. A gyerekek speciális ellátást igényelnek, és mivel 
nehezen alkalmazkodnak a tömegközlekedés és az utazás 
kihívásaihoz, az igazgatóság úgy döntött, hogy 2018-ban 
is helyükbe viszi a tűzoltóautókat, ezzel lepi meg őket ka-
rácsony előtt. A váci hivatásos tűzoltók rögtön két tűzol-
tógépjárművel örvendeztették meg a gyermekeket, akik 
lelkesen vették birtokba azokat. A különleges járművet a 
tanulók egészen közelről megnézhették, sőt bele is ülhet-
tek, így a program osztatlan sikert aratott a gyermekek, 
a nevelők és a tanárok körében is. 

A megyei igazgatóság élen jár a rendészeti ágazatba 
tartózó kerettanterv tantárgyainak oktatásában a Váci 
Szakképzési Centrum Király Endre Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolájában. A diákok megismerkedhetnek a 
katasztrófavédelem szervezeti felépítésével, szerteágazó 
tevékenységével, és hétköznapjaival.

kéményseprőipari közszolgáltatók és a kéményseprőipari 
szerv szakmai felügyelete. A nemzetgazdasági szempont-
ból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggésben az 
igazgatóság 136 hatósági és szakhatósági eljárást folytatott 

le. Hatvan esetben tűzvizsgálati eljárás derített fényt a tűz 
keletkezésének okaira. Évről évre kevesebb másodfokú 
hatósági vagy szakhatósági ügy indul a megyében, ami 
azt mutatja, hogy az állampolgárok jogkövetőek, keve-
sebb szabálytalanságra derül fény.

A veszélyes anyagokat előállító, felhasználó vagy táro-
ló gazdálkodó szervezetek száma 2018-ban három alsó 
küszöbértékű és egy küszöbérték alatti besorolású ve-
szélyes üzemmel bővült. A felső küszöbértékű veszélyes 
üzemek száma nem változott. A megye területén össze-
sen 11 felső és ugyanennyi alsó küszöbértékű, valamint 
42 küszöbérték alatti üzem működik. A létfontosságú 
rendszerelemek védelme érdekében az igazgatóság 2018-
ban az agrárgazdasági ágazatban hajtott végre komplex 
katasztrófavédelmi gyakorlatot.

Pest megye

Műszaki mentések megoszlása

Viharkár miatti beavatkozás: 457

Épületomlás: 23

Közúti baleset: 1355

Szén-monoxid-mérgezés: 120

Veszélyes anyaggal kapcsolatos: 19

Holttest kiemelése: 25

Méhek, darazsak eltávolítása: 7

Állatmentés: 54

Egyéb: 465

Egyéb vonulások, feladatok

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonulása: 439

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása: -

Tűzeseti helyszíni szemle: 61

Tűzvizsgálati eljárás: 60

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

A megye alapadatai

Terület nagysága: 6 065,07 km2

Települések száma: 246
Városok száma: 16
Lakosság száma: 309 115 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 4
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: -
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 5
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 5
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 36

A megyére jellemző veszélyeztetettség 

• közlekedési, szállítási (műszaki, vegyi) 
balesetek;

• veszélyes anyagot tároló objektumok;
• ipari veszélyeztetettség;

• ár- és belvízi veszélyeztetettség;
• zsáktelepülési jelleg

Veszélyeztetettségi térkép 

  I. osztály: 17 település 
  II. osztály: 105 település 

  III. osztály: 124 település 
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vált indokolttá a havazás, ónos eső miatt kialakuló hely-
zet kezelésére. Tavaly 270 somogyi diák jelentkezett a 
katasztrófavédelemhez közösségi szolgálatra.  

Hatósági tevékenység

Somogy megyében 2018-ban 2 ezer 953 hatósági ellenőr-
zést folytattak le. A meghozott döntések ellen 10 esetben 

fellebbeztek, a másodfokú eljárásokat két alkalommal 
követte bírósági eljárás. A tűzvédelmi ellenőrzések szá-
ma 1988 volt. 

Somogy megyében egy felső, illetve egy alsó küszöbér-
tékű veszélyes üzem és további 9 küszöbérték alatti üzem 
található, amelyek súlyoskáresemény-elhárítási terv ké-
szítésére kötelezettek. 2018-ban 155 ADR-, 76 RID-ellen-
őrzést, valamint 79 üzemazonosítási helyszíni szemlét 
hajtott végre az igazgatóság, ebből 8 komplex és 31 eseti 
supervisori ellenőrzés volt.

Gazdasági élet

Az igazgatóság pályázati forrásból korszerűsítette a tűzol-
tólaktanyákat: Kaposváron átalakította a fűtési rendszert, 
kicserélte a külső nyílászárókat és felújította a vizesblok-
kokat. Állagmegóvási és baleset-megelőzési szempontból 
kiemelt eredmény a siófoki laktanya lapos tetejének szi-
getelése, valamint a kaposvári laktanya egyik épületében 
a külső lépcső fedése.

Az igazgatóság gépjárműállománya hat új személyau-
tóval gazdagodott, közülük kettő elektromos gépjármű. 
A készenléti gépjárműpark egy új Rába-Heros Aquadux 

Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

Az előző év átlagához képest 2018-ban csökkent a vo-
nulások száma. A télvégi korai felmelegedés és a csapa-
dékos tavaszi időjárás segítette az erdős területek korai 
kizöldellését, ebből következően ha kismértékben is, de 
csökkent a szabadtéri tüzek száma. Műszaki mentésből 
feleannyi volt, mint egy évvel korábban, köszönhetően 
annak, hogy kevesebb heves nyári vihar volt a megyében. 
Magasabb riasztási fokozatot tíz esetben kellett elren-
delni, például amikor február tizennegyedikén éjszaka 
kiégett egy táskai családi ház, illetve a nágocsi szociá-
lis otthonban keletkezett tűznél, amelyhez a siófoki és 
a kaposvári hivatásos, a tabi önkormányzati, valamint 
a nágocsi önkéntes tűzoltókat riasztották. Az egységek 
kiérkezésekor már lángokban állt a kétszintes szociális 
otthon tetőszerkezete, ám az épületet mind a harminc-
egy lakója sértetlenül elhagyta. A tavalyi év leghosszabb 
kárfelszámolását a március nyolcadiki esőzés okozta. 
Harmincnégy önkéntes és hivatásos tűzoltó tizenhárom 
kisebb és egy nagyteljesítményű szivattyúval dolgozott 
félszáz lakóház megóvásán Nagyatádon.  A szivattyúk 
percenként tizenötezer liter vizet emeltek át a közeli 
Malom-árokba.

A megyében 110 önkéntes mentőszervezet 1475 fővel 
alapvető vízkárelhárítási tevékenységre nemzeti minősí-
tést szerzett. Az igazgatóság polgári védelmi szakterülete 
605 ellenőrzést tartott a lakosság védelme, a káresetek 
megelőzése, a kockázatok csökkentése érdekében 2018-
ban. A megyei operatív törzs működtetése az év elején 

Somogy megye

17 |

– 995

397 –

1244 –

Vonulási adatok    

 Tűzesetek száma: 995

 Műszaki mentések száma: 1244

 Téves jelzések száma: 397

 Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 17

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 246

Közlekedéssel kapcsolatosan: 200

Kéménytűz: 59

Otthon: 215

Kereskedelmi létesítmény területén: 10

Egyéb: 265
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2018-ban az igazgatóság több országos, szakmai és sport-
versenyt szervezett, és a somogyi tűzoltók szép ered-
ményeket értek el a különféle viadalokon. A megyében 
küzdöttek meg egymással a belügyi szervek triatlonistái, 
az ország legjobb tűzoltó favágói, tűzvizsgálói és ügyele-
tesei. Az országos műszaki mentési versenyen a Somogy 
megyét képviselő siófoki hivatásos tűzoltók a szakfelsze-
reléseket gyártó cég instruktorának elismerését vívták ki 
a szakszerű beavatkozással. Az ország harmadik legjobb 
ügyeletesei lettek a somogyiak, a versenyen tizenkilenc 
megye és a főváros műveletirányítói mérték össze tudá-
sukat egy éles helyzet szimulálásában, Kaposváron és 
Balatonföldváron. A IV. országos tűzmegelőzési vetél-
kedőn az ország legjobb csapatának járó vándorkupát 
a dr. Gelencsér András tűzoltó őrnagy és Peti Ferenc 
tűzoltó őrnagy alkotta Somogy megyei csapat vehette át.

A Somogy Megyei Tűzmegelőzési Bizottság 187 alkalom-
mal iskolákban, idősotthonokban, szociális intézmények-
ben, táborokban, fesztiválokon és különböző rendezvé-
nyeken szólította meg a somogyiakat. A nyári szünidőben 
a fonyódligeti Erzsébet-tábor lakóinak tartottak előadást 
és bemutatót a tűzoltók. A karitatív szervezetek közre-
működésével 34 rászoruló család kapott füstérzékelőt, 
hozzájárulva a halálos kimenetelű szerencsétlenségek 

megelőzéséhez. A bizottság a Somogy Megyei Rendőr-fő-
kapitánysággal és az Országos Mentőszolgálattal közösen 
a diszkóbalesetek megelőzésére, míg a Magyar Vöröske-
reszt aktivistáival az adventi időszak veszélyeire figyel-
meztette látványos bemutatóval a lakosságot. 

X-4000-es gépjárműfecskendővel, valamint egy új víz-
szállítóval gyarapodott, és rendszerbe állt egy kritikus-
infrastruktúra-bevetési egység is. 

Kiemelkedő események

A 2018-as felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági 
versenyen az ország harmadik legeredményesebb álta-
lános iskolás csapatának a balatonföldvári négyes bizo-
nyult. Az elmúlt három évben – a megye legjobbjaiként 
– ők képviselték az országos döntőben Somogy megyét. 

Sikeresen zárult a lakossági tűzoltókészülékek ingyenes 
ellenőrzési akciója Somogyban. 2018-ban tíz helyszí-
nen 1008 porral oltót vizsgáltak felül a készülékjavító 
szolgáltatók. Verhetetlenek a somogyi tűzoltók lépcsőfutásban. Hor-

váth Dániel és Kiss János tavaly sorra nyerte a lép-
csőfutóversenyeket, az aranyérmesek táborához a júliu-
si, zalaegerszegi II. Restart Extreme TV-torony futáson 
csatlakozott a marcali dr. Gelencsér András is. Így 
három korcsoportban is a dobogó tetejére állhattak a 
somogyi tűzoltók. Szeptemberben 3 perc 6 másodperc 
alatt hódította meg a nagyatádi páros a SOTE épületét, 
korcsoportjukban senkinek sem sikerült a feladatot gyor-
sabban teljesíteni. 

Somogy megye

Műszaki mentések megoszlása

Viharkár miatti beavatkozás: 346

Épületomlás: 14

Közúti baleset: 375

Szén-monoxid-mérgezés: 6

Holttest kiemelése: 14

Méhek, darazsak eltávolítása: 12

Állatbaleset: 31

Vízkár: 105

Gázszivárgás: 39

Vízi baleset, jégről mentés: 1

Egyéb vonulások, feladatok

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonulása: 90

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása: 8

Tűzeseti helyszíni szemle: 19

Tűzvizsgálati eljárás: 18

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

Bereg
megye

A megye alapadatai

Terület nagysága: 5 936 km2

Települések száma: 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: 34

A megyére jellemző veszélyeztetettség 

• ár- és belvízi veszélyeztetettség;
• veszélyes anyagok vasúti és közúti szállítása;
• rendkívüli időjárás;

• az élővizek szennyezése

Veszélyeztetettségi térkép 

  I. osztály: 11 település 
  II. osztály: 163 település 

  III. osztály: 55 település 
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is volt, amelynek csúcsidőszakában 1969 fogyasztási 
helyen szünetelt a szolgáltatás. Az esemény kezelésére 
megalakult a katasztrófavédelmi igazgatóság operatív 
törzse, amely folyamatosan együttműködött a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt.-vel. 

Kiemelt jelentőségű volt márciusban a Szamos védelme 
érdekében végzett vízügyi, vízvédelmi megelőző tevékeny-
ség: erre azért volt szükség, mert a szomszédos Románia 
Máramaros megyéjében beomlott egy bánya, és tartani 
kellett attól, hogy a Lápos folyón keresztül bányavíz ke-
rülhet a Szamosba. 

A beavatkozások közül kiemelkedett a május 31-i nyír-
bátori tűz: egy körülbelül kétszázötven négyzetméteres 
hulladéktároló gyulladt ki. A lángokat a nyírbátori, a nyír-
egyházi, a baktalórántházi, a mátészalkai, a debreceni és 
a nyíradonyi hivatásos tűzoltók a Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányí-
tása mellett vízágyúkkal és vízsugarakkal több oldalról 
dolgozva oltották el. A munkálatok idejére a környező 
lakóházakból és üzemekből 2 ezer 564 embernek kellett 
biztonságos helyre távoznia.

Hatósági tevékenység

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az iparbiztonsági 
szakemberek 2018-ban 335 olyan járművet ellenőriztek, 
ami az ADR, vagyis a veszélyes áruk közúti szállításának 
szabálya alá tartozott. Emellett az ellenőrök 76 közúti 
telephelyet is kontroll alá vontak. Folyamatos volt a ve-
szélyes vasúti szállítmányok ellenőrzése is, a megyei el-
lenőrök 1844, a RID (veszélyes áruk vasúti szállításának 
szabályai) alá tartozó járművet vizsgáltak, illetve 6 telep-
helyet is górcső alá vettek. A tűzvédelmi, iparbiztonsági, 

Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

2018-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a tűzesetek 
számában, valamint a műszaki mentések esetében kismér-
tékű csökkenés volt tapasztalható. Ennek oka leginkább 
arra vezethető vissza, hogy kevesebb alkalommal kellett 
viharok okozta károk felszámolásánál beavatkozniuk a 
megyei egységeknek. Jelentősen megnövekedett ugyanak-
kor a közúti balesetek száma. A katasztrófavédelmi mobil 
labor munkájára 2018-ban 14 káresetnél volt szükség, a 
katasztrófavédelmi műveleti szolgálat pedig összesen 63 
alkalommal vonult, 37 tűzeseti helyszíni szemlét hajtott 
végre és ugyanennyi tűzvizsgálati hatósági eljárás indult a 
megyében. A tűzvizsgálatok kétharmada a rendőrségi el-
járásokhoz kötötten, bűncselekmény gyanúja miatt indult. 

Az év során 866 ellenőrzést hajtottak végre a polgári vé-
delmi szakterület munkatársai. Ellenőrizték a befogadó-
helyeket, a közút menti fákat és fasorokat, a belterületi 
vízelvezető rendszereket, az állami és az önkormányzati 
védműveket, a települési vízkárelhárítási terveket, a la-
kossági riasztó- és riasztó-tájékoztató eszközöket, vala-
mint a téli kockázati helyszíneket. 

Az elmúlt évben a megyében összesen 63 esetben volt 
szükség lakosságvédelmi intézkedésre, ezek során ösz-
szesen 3 ezer 305 embert kellett kitelepíteni vagy kime-
nekíteni. A március 17. és 19. közötti rendkívüli téli idő-
járás miatt a megyében öt útszakasz volt járhatatlan, 6 
település több településrésze nem volt elérhető. Egy úton 
félpályán haladt a forgalom. Tíz településen áramszünet 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

78 |

– 1799

595 –

 1456 –

Vonulási adatok    

 Tűzesetek száma: 1799

 Műszaki mentések száma: 1456

 Téves jelzések száma: 595

 Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 78

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 569

Közlekedéssel kapcsolatosan: 53

Ipari létesítmény területén: 17

Otthon: 408

Kereskedelmi létesítmény területén: 19

Egyéb: 80
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Kiemelkedő események

November elsejével az országban ötvenedikként, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében pedig ötödikként vált 
önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületté a Nagyecsedi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, szintén ebben a hónapban 
fennállásának kilencvenötödik évfordulóját ünnepelte 
Ajak település önkéntes tűzoltó egyesülete. Az év során 
valamennyi önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egye-
sület éves minősítő vizsgát tett. A BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság önkéntes mentőszervezetek 

2018. évi támogatására kiírt pályázatán a megyében 
egy mentőcsoport részesült támogatásban, a csapat egy 
hatmillió forint értékű, tolólappal ellátott kistraktorral 
gazdagodott. A BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség 
tavalyi pályázatán 29 szabolcsi tűzoltó egyesület jutott 
működésre, fejlesztésre fordítható forráshoz. Az elmúlt 
esztendőben további 12 települési és 1 járási önkéntes 
mentőcsoport állt rendszerbe és szerzett minősítést, 
valamint 2 települési és 9 járási mentőcsoport újította 
meg minősítését. 2018-ban negyedik alkalommal ren-
dezték meg a területi önkéntes mentőcsoportok megyei 
versenyét. Tevékeny évet tudhat maga mögött a területi 
tűzmegelőzési bizottság, hiszen 121 helyszínen voltak je-
len és hívták fel az emberek figyelmét az adott időszakra 
jellemző veszélyekre, azok elkerülésének lehetőségeire. 

Az augusztus 27-én kezdődött II. Országos RID-versenyt 
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság közösen szervezte meg. A viadal helyszínének ki-
választásakor nagy szerepet játszott, hogy a záhonyi vas-
útvonalakon az országos átlagnál jóval több veszélyes árut 
szállító szerelvény halad át, az átrakóban az Ukrajnába be- 
és onnan kiáramló szállítmányok folyamatos ellenőrzése is 
feladatot ad az iparbiztonsági szakembereknek.

vízügyi, vízvédelmi hatósági és szakhatósági tevékenység 
keretében a megyében 2 ezer 556 elsőfokú szakhatósági 
üggyel foglalkoztak, az elsőfokú hatósági ügyek száma 2 
ezer 892 volt, ezenkívül két másodfokú hatósági ügyet is 
intéztek a szabolcsi szakemberek. Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyében 15 alsó, 7 felső küszöbértékű, valamint 28 
küszöbérték alatti üzem található. 

Gazdasági élet

A tavalyi évben a fehérgyarmati katasztrófavédelmi őrs 
új gépjárműfecskendővel, míg a mátészalkai hivatásos 
tűzoltóság új vízszállítóval gazdagodott. Az iparbiztonsá-
gi szakterületre egy kritikusinfrastruktúra-bevetési gép-
jármű érkezett. Az ügyintézői feladatok végrehajtásához 
2018-ban összesen hét személyautót kapott az igazgató-
ság, a járművek közül kettő elektromos autó. A technikai 
eszközfejlesztés keretén belül a mátészalkai tűzoltóságon 

és a fehérgyarmati őrsön a meglévőket korszerű Dräger 
légzőkre és kompozit palackokra cserélték. A nyíregyházi 
parancsnokság akkumulátoros feszítővágót, a fehérgyar-
mati egység hidraulikus pedálvágót és nagyteljesítményű 
szellőztető ventillátort kapott. A katasztrófavédelmi mobil 
labornál szolgálatot ellátók védelme érdekében az igaz-
gatóság hat személyi dozimétert szerzett be. Előrelépés 
történt az ingatlanok helyzetét illetően is, a KEHOP 1.6.0 
projekt keretében december közepén átadták a majdani 
fehérgyarmati katasztrófavédelmi kirendeltség és tűzol-
tóság megépítéséhez szükséges építési telket.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Műszaki mentések megoszlása

Viharkár miatti beavatkozás: 159

Épületomlás: 23

Közúti baleset: 489

Szén-monoxid-mérgezés: 36

Veszélyes anyaggal kapcsolatos: 6

Holttest kiemelése: 6

Méhek, darazsak eltávolítása: 10

Állatmentés: 22

Egyéb: 228

Egyéb vonulások, feladatok

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonulása: 63

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása: 17

Tűzeseti helyszíni szemle: 37

Tűzvizsgálati eljárás: 37

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

A megye alapadatai

Terület nagysága: 3 704 km2

Települések száma: 109
Városok száma: 11
Lakosság száma: 219 317 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 3
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 1
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 3
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 21

A megyére jellemző veszélyeztetettség 

• ár- és belvízi veszélyeztetettség;
• nukleáris veszélyeztetettség;
• rendkívüli időjárás;

• veszélyesanyag-szállítmányok;
• veszélyes vegyi anyagokat előállító, 

tároló és felhasználó objektumok

Veszélyeztetettségi térkép 

  I. osztály: 9 település 
  II. osztály: 43 település 

  III. osztály: 57 település 
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Az elmúlt esztendőben Tolna megyében nem volt olyan 
káresemény, amely megyei koordinációt, vagy a védelmi 
igazgatási rendszer aktiválását tette volna szükségessé. 
A katasztrófavédelmi kihívások lehető leghatékonyabb 
kezeléséhez szükség van az önkéntes alapon szerveződő 
mentőcsoportokra, amelyek amellett, hogy végre tudják 
hajtani az általános műszaki mentési és árvízvédelmi 
feladatokat, speciális képességekkel rendelkeznek, és a 
kapcsolódó logisztikai háttérnek köszönhetően önálló 
feladatvégzésre is képesek. A megyében 406 felkészített 
és kiképzett állampolgár teljesít szolgálatot megyei, járá-
si és települési önkéntes mentőszervezetben. A Gemenc 
Mentőcsoport kutató-mentő komponense 2018-ban több 
alkalommal is sikeresen vett részt eltűnt emberek felkuta-
tásában. A tavalyi viharok idején a települési mentőszer-
vezetek számos alkalommal támogatták a hivatásos erők 
munkáját, vagy avatkoztak be önállóan.

Hatósági tevékenység

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a ka-
tasztrófavédelmi kirendeltségek 2018-ban összesen 2 ezer 
289 ellenőrzést folytattak le, az esetek 58 százalékában 

tűzvédelmet, 15 százalékban pedig iparbiztonságot érin-
tően. Az engedélyezési tevékenység során 838 hatósági 
és 428 szakhatósági eljárás indult, túlnyomó többsége 
elsőfokú, egy eset pedig másodfokú volt. A hatósági eljá-
rások kilenctizede a tűzvédelmet érintette, iparbiztonsági 
eljárás 36 esetben indult.

Tolna megyében 4 felső, 10 alsó küszöbértékű és 9 kü-
szöbérték alatti veszélyes ipari üzem működik. Ezeket 

Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

A tűzoltói beavatkozást igénylő káresetek száma 2018-ban 
némileg csökkent az azt megelőző évhez képest. A tűze-
setek között továbbra is az otthonokban és szabadtéren 
keletkezett esetek voltak túlnyomó többségben. A műszaki 
mentések száma jellemzően a téli és nyári hónapokban 
magasabb, szoros összefüggésben a havazással, az ónos 
esővel és a viharos időjárással, illetve nyáron a megnö-
vekedett forgalom miatt ugrik meg a közúti balesetek 
száma. Viharkárok szempontjából 2018-ban a június és 
a szeptember volt eseménydús. A szabadtéri tűzesetek 
száma jelentősen csökkent 2017-hez képest. 

Július elején Mucsfára vonultak a tűzoltók, ahol egy la-
kóházzal egybeépített melléképület tetőszerkezete égett 
teljes terjedelmében. A tűz a lakóépületre nem terjedt 
át. A melléképületből állatokat mentettek ki a tűzoltók.

Szeptember végén Decsen egy vegyesbolt tetőszerkezete 
égett. A szekszárdi hivatásos tűzoltók öt vízsugárral fé-
kezték meg a lángokat, megakadályozva, hogy nagyobb 
károk keletkezzenek. 

Tolna megye

4 |

– 744

394 –

767 –

Vonulási adatok    

 Tűzesetek száma: 408

 Műszaki mentések száma: 705

 Téves jelzések száma: 394

 Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 4

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 145

Közlekedéssel kapcsolatosan: 21

Ipari létesítmény területén: 9

Otthon: 134

Kereskedelmi létesítmény területén: 7

Egyéb: 428
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Az igazgatóság új irodaépületének felújítása februárban 
vette kezdetét és decemberben fejeződött be, amelynek 
köszönhetően az újévet már egy huszonegyedik századi, 
modern épületben kezdhette meg az állomány. 

2018-ban a BM OKF és a Magyar Tűzoltó Szövetség kö-
zös pályázatán tizennyolc Tolna megyei önkéntes egye-
sület pályázott sikerrel, összesen több mint tizenöt millió 
forintnyi, a működésüket segítő támogatást nyerve el.
 
Kiemelkedő események

A megye csapatai 2018-ban is szép eredményeket értek 
el az országos sportversenyeken, több megméretésről 
is dobogós helyezésekkel tértek haza a versenyzők: az 
ergométeres bajnokságon, a lépcsőfutóversenyeken, a 
Pump&Run viadalon, a TFA-n, valamint az országos at-
létika bajnokságon is kitűnő Tolna megyei eredmények 
születtek. Az igazgatóság 2018-ban indította útjára a 105 
tűzoltó váltómaratont, amelynek során a csapatoknak 
a tűzoltóság hagyományos hívószámának megfelelően 
105 kört kellett teljesíteniük. Augusztus első hétvégéjén 
zajlott a huszonharmadik Tűzkakas Országos Tűzoltó 
Strandfoci Bajnokság a paksi strandon, ahol két nap alatt 
összesen ötvenhat meccs lebonyolításával dőlt el a ván-

dorkupa sorsa. Nem csökkent az érdeklődés az immár 
harmadik alkalommal megrendezett íjászbajnokság iránt 
sem, amelyre az elmúlt évben a katasztrófavédelem mel-
lett a rendőrségtől, a büntetés-végrehajtástól, valamint 
a vízügytől is érkeztek versenyzők. A vártnál is többen 
jelentkeztek a hagyományteremtő céllal, első alkalommal 
megrendezett országos asztalitenisz tornára, amelynek 
során több mint kétszáz meccset játszottak a versenyzők 
a paksi ASE csarnokban.

érintő súlyos baleset vagy üzemzavar 2018-ban nem 
volt. A megyei katasztrófavédelmi szakemberek a ve-
szélyesáru-szállítást közúton, vasúton és vízen egyaránt 
ellenőrizték. Az igazgatóság 157 alkalommal hajtott végre 
közúti veszélyesáru-szállítási ellenőrzést, ezek során 246, 
az ADR hatálya alá tartozó és 1380 nem jelölt járművet 
ellenőrzött, telephelyi ADR-ellenőrzésre 44 alkalommal 
került sor. A vasúti veszélyesáru-szállítást 70 alkalommal 
ellenőrizték, ezek során 595, a RID hatálya alá tartozó 
járművet vizsgáltak. Telephelyi RID-ellenőrzést 8 alka-
lommal tartottak a megyei szakemberek. Az igazgatóság 
a veszélyes áruk vízi szállításával kapcsolatban 16 jármű-
vet vizsgált. A szakemberek telephelyi ADN-ellenőrzést 
3 alkalommal végeztek. Az igazgatóság egy alkalommal 
koordinált, több megyét érintő közúti veszélyesáru-szál-
lítási ellenőrzésben, további 4 alkalommal pedig más 
megye által szervezett akcióban vett részt.

Gazdasági élet

A dombóvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság 2018-ban 
egy új, hazai gyártású gépjárműfecskendővel, valamint 
egy vízszállítóval gazdagodott, az ügyintézői gépjármű-
park négy személyautóval bővült, amelyek közül kettő 
elektromos üzemű.

A Tolna megyei tűzoltólaktanyákban tavaly is jelentős 
felújítások valósultak meg. A paksi és dombóvári tűzol-
tóság fürdői központi, míg a szekszárdi laktanya fürdő-
helyisége önkormányzati forrásnak köszönhetően mo-
dernizálódhatott. 

Tolna megye

Egyéb vonulások, feladatok

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonulása: 53

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása: 6

Tűzeseti helyszíni szemle: 23

Tűzvizsgálati eljárás: 17

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
7100 Szekszárd, Wesselényi utca 15.
E-mail: tolna.titkarsag@katved.gov.hu

Műszaki mentések megoszlása

Viharkár miatti beavatkozás: 73

Épületomlás: 26

Közúti baleset: 183

Szén-monoxid-mérgezés: 2

Veszélyes anyaggal kapcsolatos: 2

Holttest kiemelése: 4

Méhek, darazsak eltávolítása: 20

Állatmentés: 14

Egyéb: 301
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Vas
megye

A megye alapadatai

Terület nagysága: 3 336 km2

Települések száma: 216
Városok száma: 13
Lakosság száma: 253 997 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 3
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 1
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 5
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 80

A megyére jellemző veszélyeztetettség 

• árvíz;
• villámárvizek;
• rendkívüli időjárás;

• veszélyesanyag-szállítmányok;
• veszélyes anyagokat gyártó, 

feldolgozó, felhasználó, illetve 
tároló objektumok

Veszélyeztetettségi térkép 

  I. osztály: 9 település 
  II. osztály: 90 település 

  III. osztály: 117 település 



182 183

okozott, amelyet nagyon gyorsan kellett megtámasztani 
a nagyobb baj megelőzése érdekében. A védekezésben 
összesen 292 hivatásos és önkéntes tűzoltó, polgárőr, 
mentőcsoporttag, környéken élő lakos vett részt, akik 
két nap alatt mintegy 16 ezer homokzsákot helyeztek el.  

A megye 216 településéből 190-nek van köteles polgári 
védelmi szervezete, összesen 4 ezer 550 fővel, önkéntes 
polgári védelmi szervezet pedig 26 településen összesen 
592 taggal látja el a polgári védelmi kötelezettségből 
adódó feladatokat. 

Hatósági tevékenység

Hatósági ellenőrzést az igazgatóság és a katasztrófavé-
delmi kirendeltségek összesen 2 ezer 213 alkalommal 
végeztek, ebből 1230 tűzvédelmi, 336 iparbiztonsági, 373 
polgári védelmi, 11 piacfelügyeleti és 263 vízügyi hatósági 
ellenőrzés volt. Ezen felül 2018-ban összesen 321 szemlét 
tartottak. Vas megyében tavaly 1890 hatósági eljárást in-
dított az igazgatóság. A katasztrófavédelmi kirendeltségek 
és az igazgatóság összesen 1752 szakhatósági eljárásban 
vettek részt. A szakhatósági eljárásokból 1270 esetben 

az igazgatóság, 278 esetben a szombathelyi, 97 esetben 
a körmendi, 107 esetben a sárvári katasztrófavédelmi ki-
rendeltség járt el. Az előző évhez viszonyítva a szakható-
sági eljárások száma majdnem negyven százalékkal nőtt.

A megyében az elmúlt évben két felső küszöbértékű, két 
alsó küszöbértékű és tizenöt küszöbérték alatti üzem 
működött, nem történt változás az előző évhez képest. 
A veszélyes áruk közúti ellenőrzése során 2 ezer 639 el-
lenőrzött járműből 408 tartozott az ADR hatálya alá. 

Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

Vas megyében tavaly a tűzesetek száma 18, a szabadtéri 
tüzeké 38, az otthon jellegű tűzeseteké pedig 13 száza-
lékkal csökkent az előző évihez képest. Drasztikusan, a 
felére esett vissza a viharkárok miatti beavatkozások szá-
ma, kidőlt fákhoz pedig még ritkábban, 2017-hez képest 
ötödannyiszor hívták a tűzoltókat. Ezzel szemben némi 
emelkedés volt tapasztalható a közlekedési balesetekkel 
összefüggő műszaki mentések számában, ezekből 8 szá-
zalékkal volt több, mint az előző évben.
  
Az év egyetlen négyes kiemelt riasztási fokozatú esete 
július 10-én, Boba községben volt, ahol kigyulladt egy 
százötven négyzetméteres lakóépület tetőszerkezete, két 
helyisége, és tüzet fogtak az épülethez csatlakozó mellék-
épületek is, az udvaron pedig a mintegy háromszáz négy-
zetméteren felhalmozott több ezer gumiabroncs égett. A 
rajok kilenc vízsugárral oltották a tüzet, hét gázpalackot 
kivittek az épületből, a tartályok közül hat fel is hasadt. 
Az épületben tartózkodó négy ember közül egyet égési 
sérülésekkel kórházba szállítottak.

Nyár elején szélsőséges időjárás érte el a megyét, június 
8-ról 9-re virradó éjszaka extrém mennyiségű csapadék 
esett rövid idő alatt Vas megye déli részén. Az Őrséget súj-
tó vihar következtében a Vadása-tónál a hirtelen lezúduló 
nagy mennyiségű csapadék mindkét tórendszernél, illet-
ve a tavakat elválasztó védműnél több helyen is suvadást 

Vas megye

5 |

– 403

322 –

– 872

Vonulási adatok    

 Tűzesetek száma: 403

 Műszaki mentések száma: 872

 Téves jelzések száma: 322

 Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 5

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 97

Közlekedéssel kapcsolatosan: 24

Ipari létesítmény területén: 20

Otthon: 153

Kereskedelmi létesítmény területén: 4

Egyéb: 29
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zaton tavaly 79 önkéntes tűzoltó egyesület, öt önkéntes 
tűzoltóság és négy mentőcsoport pályázott, az elbírálást 
követően összesen 80 millió 510 ezer forint támogatást 
kaptak a vasi egyesületek. Pályázati sikerük kiemelkedő-
nek mondható abból a szempontból is, hogy a teljes tá-
mogatási összeg több mint 13 százaléka a megyébe került. 

Első alkalommal adott otthont Vas megye a TFA – 
Toughest Firefighter Alive versenynek, azaz a legerősebb 
tűzoltók versenyének. Az augusztus 24-25-én megtartott 
versenyt a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
az „Őrizd a lángot” Alapítvány, a Tűzoltás-mentés Alapít-
vány és az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület 
közösen rendezte meg a gyógyfürdőjéről híres Bükfördőn. 
A nemzetközi viadalra hét országból összesen százhat-
vankilenc tűzoltó nevezett.

Szeptember 22-én már negyedik alkalommal népesült 
be Szombathely Fő tere, ahol több mint 400 tűzoltó és 
50 tűzoltógépjármű-fecskendő részvételével rendezték 
meg a IV. Vas Megyei Tűzoltó Találkozót. A rendezvé-
nyen egy erre a célra kialakított bontóbaltán helyeztek 
el lakatokat az eseményen résztvevő hivatásos, önkor-
mányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltók képviselői, 
de a rendezvényen kistűzoltót is avattak.

Az ellenőrzött járművekből 68 volt szabálytalan. ADR- 
telephelyi ellenőrzésre 41 esetben került sor. A veszélyes 
áruk vasúti szállításának kontrollja során 445 ellenőrzött 
vasúti kocsiból 420 tartozott a RID hatálya alá, a vizsgá-
latok négy kocsit találtak szabálytalannak.

Gazdasági élet

A KEHOP-pályázatnak köszönhetően a már meglévő 
két új, hazai gyártású Rába-Heros Aquadux X-4000-es 
gépjárműfecskendő után a harmadik is rendszerbe állt a 
tavalyi évben a szombathelyi hivatásos tűzoltó-parancs-
nokságon. Többhónapos felújítási munkálatok után jú-
lius 4-én átadták a körmendi katasztrófavédelmi kiren-
deltségnek és a hivatásos tűzoltó-parancsnokságnak is 
helyet adó épületet. Az idén 150. jubileumukat ünneplő 
kőszegi önkormányzati és önkéntes tűzoltók laktanyá-
jának ünnepélyes átadására is sor került szeptember 
végén.  A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Program keretében december 20-án az igazgatóság két 
e-Golf személyautót is átvehetett. Az igazgatóság jár-
műállományának megfelelő száma és műszaki állapota 
biztosítja a feladatok elvégzését. 

Kiemelt események

A Vas megyei hivatásos tűzoltó-parancsnokságok 80 
önkéntes tűzoltó egyesülettel kötöttek együttműködési 
megállapodást, az egyesületek közül 75 a megyében mű-
ködik. Az önkéntes egyesületek támogatására kiírt pályá-

Vas megye

Műszaki mentések megoszlása

Viharkár miatti beavatkozás: 193

Épületomlás: 13

Közúti baleset: 269

Szén-monoxid-mérgezés: 25

Veszélyes anyaggal kapcsolatos: 2

Holttest kiemelése:  8

Méhek, darazsak eltávolítása: 24

Állatmentés: 12

Egyéb: 102

Egyéb vonulások, feladatok

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonulása: 89

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása: 13

Tűzeseti helyszíni szemle: 131

Tűzvizsgálati eljárás: 21

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

A megye alapadatai

Terület nagysága: 4 464 km2

Települések száma: 217
Városok száma: 15
Lakosság száma: 342 501 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 6
Katasztrófavédelmi őrsök száma: -
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 4
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 30

A megyére jellemző veszélyeztetettség 

• veszélyes anyagokat előállító, tároló, 
felhasználó létesítmények;

• veszélyesanyag-szállítmányok;
• rendkívüli időjárás;

• villámárvíz

Veszélyeztetettségi térkép 

  I. osztály: 15 település 
  II. osztály: 62 település 

  III. osztály: 140 település 
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A balesetben két ember megsérült, őket a mentők ellát-
ták. A műszaki mentést a katasztrófavédelmi műveleti 
szolgálat irányításával a veszprémi hivatásos és a zirci 
önkormányzati tűzoltók végezték, akik áramtalanították 
a járművet, majd biztosították a helyszínt. 

Teljes terjedelmében égett egy háromszintes irodaépület 
tetőszerkezete június 8-án hajnalban Veszprém belvá-
rosában. A tűzhöz a veszprémi, az ajkai, a pétfürdői és 

a balatonfűzfői hivatásos tűzoltók vonultak, akik a ka-
tasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 
oltották el a lángokat. A tűzoltási munkálatok közben a 
tetőszerkezet több ponton beszakadt, ami nehezítette a 
beavatkozást. Az épületben senki nem tartózkodott az 
eset idején, személyi sérülés nem történt.

Szeptember 8-án hajnalban műanyagdarálék gyulladt 
meg a Királyszentistván külterületén működő hulladék-
égető egyik tárolójában. A balatonfűzfői és a veszprémi 
hivatásos tűzoltók megakadályozták a tűz továbbterje-
dését. Az utómunkálatok elvégzésében két rakodógép is 
segítette az egységek munkáját. A helyszínre érkezett a 
katasztrófavédelmi mobil labor is, méréseik során azonban 
nem mutattak ki az egészségügyi határértéket meghaladó 
mennyiségű káros anyagot a levegőben. A tűz keletkezési 
okát a szakemberek tűzvizsgálati eljárásban vizsgálták.

Hatósági tevékenység

A megyei katasztrófavédelem a társhatóságokkal közösen 
az év során több supervisori ellenőrzést is tartott, valameny-
nyit az év adott időszakára jellemző veszélyeztetettségre 
figyelemmel: tűzvédelmi szakterületen 4, iparbiztonsági 
szakterületen 7, polgári védelmi szakterületen 7 esetben. 

Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

Veszprém megye településeinek mentő tűzvédelmét hat 
hivatásos tűzoltó-parancsnokság és négy önkormányzati 
tűzoltóság látja el, de a településekhez való közelségük 
miatt esetenként Vas, Fejér és Zala megyei tűzoltók is 
vonulnak a megyébe. Két gazdálkodó szervezet köteles 
alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóságot 
fenntartani és működtetni. A megye mentő tűzvédelmi 
helyzetének erősítéséhez harminc önkéntes tűzoltó egye-
sület járul még hozzá. 

A megyében egy területi, tíz járási és hetvenkilenc települési 
önkéntes mentőcsoport működik, valamennyien rendel-
keznek a veszélyeztetettségnek megfelelő nemzeti minő-
sítéssel. 2018-ban egy alkalommal volt szükség önkéntes 
mentőcsoportok kárhelyszíni alkalmazására: augusztus 23-
án Németbányán a pápai járási önkéntes mentőcsoport és 
a helyi települési önkéntes mentőcsoport megelőző jelleggel 
homokzsákos védekezési munkát végzett a Bitva-patak bel-
területi szakaszán. Az önkéntesek más szervezetek kérésére 
is több alkalommal segítettek, például eltűnt emberek ke-
resésében. Az önkéntes mentőcsapatok számára szervezett 
44 gyakorlaton összesen 370 ember vett részt. Szeptem-

ber 22-23-án a Bakony Mentőcsoport nemzeti minősítő 
gyakorlaton megújította közepes városi kutató-mentő és 
a kötéltechnikai mentő szakterületi minősítését. 

Felszállás közben zuhant vissza a földre egy kétszemé-
lyes kishelikopter Zirc-Tündérmajornál január 31-én. 

Veszprém megye

6 |

– 611

741 –

– 1268

Vonulási adatok    

 Tűzesetek száma: 611

 Műszaki mentések száma: 1268

 Téves jelzések száma: 741

 Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 6

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 135

Közlekedéssel kapcsolatosan: 13

Ipari létesítmény területén: 15

Otthon: 174

Kereskedelmi létesítmény területén: 8

Egyéb: 156 
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tűzoltóságon. A megye gépjárműparkja egy új kataszt-
rófavédelmi műveleti szolgálati gépjárművel, valamint 
két elektromos meghajtású személyautóval gazdagodott.

Kiemelkedő események

Az év folyamán a megye kiemelt figyelmet fordított a 
lakosság tájékoztatására, több témában is igyekezett 
minden eszközzel eljuttatni megelőzést célzó üzeneteit 
az állampolgárokhoz. Az egyik fő esemény a védelmi nap 
volt, amelynek keretében a megyében szolgálatot teljesí-
tő fegyveres és rendvédelmi szervek több száz érdeklődő 
előtt mutatkoztak be. A rendezvény jó alkalmat adott az 
együttműködés erősítésére, a társszervek tevékenységé-
nek, valamint a káresemények alkalmával jelentkező fel-
adatok megismertetésére is. A megelőző tevékenységnek 
köszönhetően a vonulást igénylő esetszámokban nem volt 
tapasztalható a korábbi évekhez képest kiugró növekedés.  

A megyében zajló sportélet kifejezetten élénk és ered-
ményes. Az állomány tagjai 2018-ban is szép számmal 
vettek részt a főigazgatóság által szervezett országos pont-
szerző bajnokságokon, és több meghívásos versenyen is. 
Érmekkel tértek haza a zalaegerszegi tévétoronyfutásról, 
a TURUL Lépcsőfutó Bajnokságról, a Misina Toronyfutó-

versenyről, és a TFA viadalról. A regionális és az országos 
közlekedésbiztonsági versenyen is első helyezést értek el 
a megye indulói az ügyintézői kategóriában. Mindemel-
lett lövészetben, íjászatban, fekvenyomásban, strand-
röplabdában és terepkerékpáros versenyben is a dobogó 
valamelyik fokára állhattak fel a sportolók.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – ami 
a Veszprém megyében hatáskörrel rendelkező vízügyi 
hatóság – megkeresése alapján 62 felügyeleti helyszíni 
ellenőrzés zajlott. Kiemelt feladat volt a pirotechnikai te-
vékenységgel kapcsolatos szakhatósági ügyek kezelése. A 
kiadott 67 szakhatósági állásfoglalásból 21 a felhasználás, 
44 a tárolás és forgalmazás, 1-1 pedig a termékvizsgálat, 
illetve -gyártás engedélyezésére vonatkozóan született.
Veszprém megyében 14 felső, 3 alsó küszöbértékű és 21 
küszöbérték alatti veszélyes üzem működik. Ezek idő-
szakos hatósági ellenőrzése a társhatóságokkal egyez-
tetett ütemterv alapján történt. A katasztrófavédelmi 
kirendeltségek az éves ellenőrzési tervnek megfelelően 
a katasztrófavédelmi mobil laborral közösen, a kataszt-
rófavédelmi megbízottak részvételével hajtották végre a 
veszélyes üzemek ellenőrzését. A hatósági ellenőrzés a 
katasztrófavédelmi engedélyben foglaltak betartására, 
valamint a vízjogi engedéllyel kapcsolatos kötelezett-
ségek betartására terjedt ki. Az üzemeltetők alapvetően 

jogkövető magatartást tanúsítottak és a terveikben foglalt 
gyakorlatokat végrehajtották.

Gazdasági élet

Az igazgatóság infrastrukturális hátterének fejlesztése 
az elmúlt esztendőben is folytatódott. Ennek keretében 
felújították a veszprémi hivatásos tűzoltó-parancsnok-
ság vizesblokkjait, valamint leszigetelték a lapostetőt és 
kicserélték a bevilágítókat. Energiaracionalizálási kivi-
telezések valósultak meg az ajkai, a pápai és a pétfürdői 

Veszprém megye

Műszaki mentések megoszlása

Viharkár miatti beavatkozás: 108

Épületomlás: 14

Közúti baleset: 306

Szén-monoxid-mérgezés: 26

Veszélyes anyaggal kapcsolatos: 2

Holttest kiemelése:  2

Méhek, darazsak eltávolítása: 20

Állatmentés: 12

Egyéb: 464 

Egyéb vonulások, feladatok

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonulása: 53

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása: 44

Tűzeseti helyszíni szemle: 48

Tűzvizsgálati eljárás: 29

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

A megye alapadatai

Terület nagysága: 3 784 km2

Települések száma: 258
Városok száma: 12
Lakosság száma: 281 673 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 4
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 3
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 1
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 38

A megyére jellemző veszélyeztetettség 

• ár- és belvízi veszélyeztetettség;
• 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 
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katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. Az eset 
során senki nem sérült meg.

Három mezőgazdasági épület égett teljes terjedelmé-
ben augusztus 4-én este Resznek határában. Egy két-
ezer-nyolcszáz négyzetméter alapterületű és egy hétszáz 
négyzetméteres, több ezer szalmabála tárolására használt 
bálatároló, valamint egy terményszárító gyulladt ki. A 
tűzhöz nagy erőkkel riasztották a környék tűzoltóegysé-
geit: a lenti, a zalaegerszegi, a körmendi és a nagykanizsai 
hivatásos tűzoltók, valamint a pacsai és a szentgotthárdi 
katasztrófavédelmi őrs hivatásos tűzoltói vonultak. Az egy-
ségek a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása 
mellett több oldalról támadva, hét vízsugárral, tizennyolc 
órányi munkával tudták körülhatárolni a lángokat.

Augusztus 9-én késő délután Rédicsen, a Sugár úton 
nagyjából hétszázötven négyzetméternyi szalmabála égett 
teljes terjedelmében egy tárolóban. Az esethez Lentiből, 
Zalaegerszegről, Nagykanizsáról és Körmendről vonultak 
nagy erőkkel a tűzoltók. A bálákat munkagép segítségével 
szétszedték, és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat 
irányítása mellett öt vízsugárral folyamatosan oltották 

a lángokat a tűzoltók. A katasztrófavédelmi mobil labor 
a jelentős füst miatt folyamatosan méréseket végzett a 
helyszínen, de mérgező anyag veszélyes koncentrációját 
a levegőben nem mutatták ki.

Hatósági tevékenység

A veszélyesáru-szállítás terén a Zala megyei szakembe-
rek 2018-ban két-két alkalommal tartottak ADR-, illetve 
RID DISASTER ellenőrzési akciót. Három alkalommal 

Általános tűzoltói és polgári védelmi 
feladatok

A tűzoltósági szakterület fő célkitűzése a 2018-as évre 
továbbra is a tűzesetek megelőzése, valamint a tüzek és 
káresetek szakszerű, gyors, költséghatékony felszámo-
lása volt. E feladataikat a hivatásos, az önkormányzati 
és az önkéntes tűzoltóságok egyaránt a tűzoltószakmai 
előírások figyelembevételével végezték el. A káresetek-
nél történő beavatkozások száma jelentősen csökkent 
2017-hez viszonyítva: a tűzesetek száma 36, a műsza-
ki mentések száma 25 százalékkal esett vissza. Ennek 
hátterében leginkább a szabad területi tűzesetek jóval 
kisebb mennyisége áll. A műszaki mentéseken belül a 
rendkívüli időjárási helyzetekhez köthetőek száma mér-
séklődött leginkább, a megye területén egy alkalommal 
volt olyan heves esőzés, ami tűzoltói beavatkozásokat 
tett szükségessé. 

Július 9-én este technológiai meghibásodás következtében 
meggyulladt a bitumen egy nyolcvan köbméteres tartály-
ban egy zalaegerszegi üzem területén. A megye hivatásos 
tűzoltói nagy erőkkel vonultak a helyszínre Zalaegerszeg-
ről, Keszthelyről, Lentiből, Pacsáról és Körmendről, a 
létesítményi tűzoltók még a hivatásos egységek megér-

kezése előtt porral oltókkal megkezdték a beavatkozást, a 
tűzoltórajok már csak füstöt tapasztaltak, lángokkal nem 
volt dolguk. A tűzoltók a tartály szigetelésének megbon-
tásával felderítették a még izzó részeket és hőkamerával 
is keresték, hol vannak még ilyenek, a munkálatokat a 

Zala megye

9 |

– 352325 –

– 954

Vonulási adatok    

 Tűzesetek száma: 352

 Műszaki mentések száma: 954

 Téves jelzések száma: 325

 Szándékosan megtévesztő jelzések száma: 9

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 74

Közlekedéssel kapcsolatosan: 26

Ipari létesítmény területén: 11

Otthon: 152

Kereskedelmi létesítmény területén: 7

Egyéb: 82
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pedig a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
egy Mercedes Benz-Rosenbauer 1124 típusú gépjármű-
fecskendőt adott át, amellyel a település és környezeté-
nek tűzvédelme jelentősen fejlődött. Az elektromobi-
litás elterjesztésének jegyében két Volkswagen e-Golf 
elektromos meghajtású személyautóval is gazdagodott 
az igazgatóság.  Novemberben, a Környezeti és Ener-
giahatékonysági Operatív Program keretében átadták a 
142,5 millió forintból létrehozott letenyei katasztrófavé-
delmi őrsöt. A város által biztosított telken felépített, két  - 
szer állásos, könnyűszerkezetes épületben szolgáló tűzoltók 
huszonnyolc település több mint tizenhatezer lakosának 
nyújtanak nagyobb biztonságot.

Kiemelkedő események

Szeptemberben második alkalommal rendezték meg 
az Országos Katasztrófavédelmi Sugárfelderítő-egység 
Vetélkedőt, amelyen az igazgatóság csapata összetett 
kategóriában a második helyet érte el, míg az első Or-
szágos Tűzoltó Műszaki-mentő Versenyt a Zala Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság csapata a hatodik helyen 
zárta. A II. Országos ADR Szakmai Vetélkedőn különdíj-
jal ötödik helyezést értek el a zalai tűzoltók. Júliusban a 
megyeszékhely TV-tornyában megrendezték egy orszá-

gos sportfesztivál keretein belül a II. Restart Extreme 
TV-torony futást, ahol hetvenkét hivatásos és önkéntes 
tűzoltó mérte össze erejét, leküzdve a negyvennyolc mé-
teres magasságot.

szerveztek több megyét érintő ADR-ellenőrzést, ezek közül 
egy saját szervezésű volt. A tavalyi évben 49 alkalommal 
tartottak ADR-telephelyi ellenőrzést, közúti kontrollból 
pedig 133 volt. A szakemberek a veszélyes áruk vasúti 
fuvarozását is górcső alá vették, ennek keretében 9 al-
kalommal vasúti telephelyet vontak kontroll alá, vasúti 
ellenőrzést pedig 32 alkalommal tartottak. A sármelléki 
polgári repülőtéren veszélyes áruk légi szállításával kap-
csolatos telephelyi ellenőrzést 5 esetben hajtott végre az 
igazgatóság, valamint a helyi szervek.

2018-ban a veszélyesáru-szállítással összefüggésben az 
igazgatóság 8 esetben indított hatósági eljárást a feltárt 
szabálytalanságok miatt.

Az igazgatóság és a katasztrófavédelmi kirendeltségek 3 
ezer 79 hatósági ellenőrzést hajtottak végre az év folya-
mán. Az országban zajló fejlesztéseknek köszönhetően a 

Zala megyei igazgatóság 38 kiemelt beruházásnál műkö-
dött közre hatóságként vagy szakhatóságként.

Gazdasági élet

Az igazgatóság 2018-ban egy új Rába-Heros Aquadux 
X-4000-es gépjárműfecskendőt helyezett üzembe, a ke-
mendollári beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület részére 

Zala megye

Műszaki mentések megoszlása

Viharkár miatti beavatkozás: 270

Épületomlás: 10

Közúti baleset: 252

Szén-monoxid-mérgezés:  28

Veszélyes anyaggal kapcsolatos: 28

Holttest kiemelése:  7

Állatmentés: 8

Egyéb: 351

Egyéb vonulások, feladatok

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonulása: 147

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása: 9

Tűzeseti helyszíni szemle: 30

Tűzvizsgálati eljárás: 30

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