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A munka látványos része, és ami mögötte van. 
Talán ez lehetne a mottója a katasztrófavédelem 
2019-es évet összegző könyvének és előszavának. 

Hiszen ahogy a mindennapi életben, úgy ennél a szer
teágazó tevékenységet folytató szervezetnél is vannak a 
külvilág számára jól látható, kézzel fogható munkafolya
matok, és vannak olyanok, amelyeknek sokszor még a 
léte sem ismert, vagy ha mégis, az az átlagember számára 
inkább ijesztő, vagy nehezen megfogható. 

Ha a hétköznapi embereket megkérdeznénk, mi és ki jut 
erről a szervezetről elsőként az eszükbe, bizonyos, hogy 
leggyakrabban a tűzoltás és a tűzoltó szavak hangoz
nának el. Kétségkívül velük találkozhatunk a legtöbb
ször, ráadásul sajnos emlékezetes, olykor egész életet 
meghatározó helyzetekben. Valóban, a katasztrófa
védelem egyik legfontosabb alapfeladata a bajba jutott 
emberek és a veszélybe került javak mentése. Azokat, 
akik erre a munkára tették fel az életüket, mindenkor 
a társadalom megbecsülése övezi. Nincs ember ebben 
az országban, aki a saját bőrén, esetleg hozzátartozója 
vagy ismerőse révén ne tapasztalta volna meg, mit is 
jelent egy reménytelennek tűnő pillanatban megjelenő 
tűzoltó. Nem ritkán magát az életet. Érthető hát, hogy 
a hivatás képviselőire hősként tekint nemtől és kortól 
függetlenül mindenki. 

Hajlamosak vagyunk arra, hogy a dolgokat a látványos 
oldaluk alapján ítéljük meg, holott az élet, azon belül 
a kisebb és nagyobb közösségek működése ennél jóval 
összetettebb. Az attraktív tevékenységet végző ember 
mögött szinte mindenhol számosan vannak, akik sok
kal kevésbé látványos vagy tetszetős munkafolyamatot 
végeznek, ám nélkülük az „esti előadás” vagy nem jönne 
létre, vagy biztosan kudarcba fulladna.

És akkor nem beszéltünk még arról, hogy a mai világban 
nagyon helyesen uralkodó szemlélet szerint a hangsúly 
már régen nem a hősies mentésen, sokkal inkább az 
azt kiváltó helyzetek megelőzésén van. A 21. század 
katasztrófavédelmének meghatározó eleme a hatósági 
munka, a hatósági szakember. Az, aki ellenőrzések, 
konzultációk sorát végzi el minden nap azért, hogy a 
veszélyes anyagokat felhasználó üzemek ne jelentsenek 
veszélyt a közelben élőkre, az országot behálózó közúti, 
vasúti és légi utakat ne lepjék el ellenőrizetlen veszé
lyesáruszállítmányok, a vizeinket ne szennyezhessék 
háborítatlanul, a beruházások kellő körültekintéssel 
valósuljanak meg, és a mégoly nehezen áttekinthető 
és felfogható virtuális térben történő események se 
béníthassák meg az ország működése szempontjából 
létfontosságú infrastruktúrákat. Fontos és méltányos, 
hogy egy összegző kiadványban róluk legalább akko
ra súllyal essen szó, mint a frontvonalban szolgáló 
társaikról. Ugyanígy fontos részét képezik szerveze
tünknek azok, akik alapos előkészítő, ellenőrző vagy 
feltáró munkát folytatnak, törvényeket, szabályzókat 
vizsgálnak, adatokat kezelnek, roppant mennyiségű 
információt gondoznak. Ők együtt tesznek meg mindent 
azért, hogy ez az ország biztonságos, élhető hely legyen 
mindenki számára.

A következő oldalakon tehát ismerős és kevésbé ismerős 
pillanatokra nyitunk ablakot, nyíltan vállalva annak 
szándékát, hogy aki a kiadványt átlapozza, valóban 
átfogó képet kapjon arról, hogyan is áll össze a kataszt
rófavédelem munkája. Felidézzük 2019 legjelentősebb, 
leglátványosabb eseményeit és beavatkozásait, a min
dennapok hőstetteit, egyenként bemutatjuk a szervezet 
egyes szakterületeit, a megyei igazgatóságok tevékeny
ségét, és természetesen nem maradhat ki az év során 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó kollégák névsora sem. 

Így van ez a katasztrófavédelem esetében is. Csaknem 
tizenháromezer ember együttes munkája teszi sikeressé 
és eredményessé a szervezet egészét, és bár a hírekben 
nap mint nap a beavatkozni riasztott tűzoltóegységekkel 
találkozunk, fontos tudni, hogy ők nem dolgozhatná
nak hatékonyan, eredményesen és biztonságban, ha a 
szükséges feltételek nem lennének biztosítottak. Ehhez 
kellenek azok az emberek, akik a gazdasági, műszaki, 
munkabiztonsági, vagy éppen a humán hátteret bizto
sítják a számukra. Ezeknek a kollégáknak a mindennapi 
tevékenysége nem, vagy csak a legritkábban kerül a 
reflektorfénybe, ám senki nem gondolhatja, hogy jól 
karbantartott szerek, gondosan megtervezett védőruhák 
és eszközök nélkül tudnának dolgozni a tűzoltók. Akik 
maguk is sérülékeny emberek, pályájuk egésze alatt 
fokozott fizikai és pszichikai terhelésnek kitéve. Ahhoz, 
hogy biztonsággal menthessenek másokat, magukat is 
karban kell tartaniuk, ehhez biztosítani kell a megfelelő 
egészségügyi és eszközhátteret.

Tesszük mindezt beszédes fotók, táblázatok és diagramok 
segítségével, bízva abban, hogy az évkönyv hűen tükrözi, 
mennyire színes és összetett munka folyik a katasztrófa
védelemnél, függetlenül attól, hogy milyen napot is 
mutat a naptár. Hiszen végső soron az emberek számára 
hétköznap és ünnepnap is kizárólag az a fontos, hogy ha 
bajba kerültek, perceken belül érkezzen a segítség. És 
ahogy százötven éve mindig, ezután is megbízhatóan jön 
a tűzoltó. Mind modernebb szeren és bevetési ruhában, 
de a lényeg változatlan. Oda megy, ahol a legnagyobb 
szükség van rá, és ahol más már nem segíthet. 

Ebben a szellemben kívánok kellemes és tartalmas 
időtöltést!

Vezetői előszó

Dr. Góra Zoltán
tűzoltó vezérőrnagy

főigazgató
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Erdélyi Krisztián
tűzoltó dandártábornok

főigazgató-helyettes

Dr. Bérczi László
tűzoltó dandártábornok

országos tűzoltósági főfelügyelő

Érces Ferenc
tűzoltó ezredes

megelőzési és engedélyezési 
szolgálatvezető

Vietórisz Ágnes
tűzoltó ezredes

humánszolgálat-vezető

Dr. Góra Zoltán
tűzoltó vezérőrnagy

főigazgató

Dr. Tóth Ferenc
tűzoltó dandártábornok

országos polgári védelmi főfelügyelő

Bartók Péter
tűzoltó dandártábornok

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

országos iparbiztonsági főfelügyelő

Újhegyi Katalin
kommunikációsszolgálat-vezető
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A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet struktúrája

Tűzvédelmi és 
Kéményseprőipari-

szabályozási
Főosztály

Tűzoltósági
Főosztály

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 Bizottsági Titkárok 
és TitkárhelyettesekHivatal Biztonsági Főosztály

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

Személyzeti
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 RTK 
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

BM 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



Krónika 2019

11

a Seveso III. irányelv végrehajtását elősegítő, a veszélyes 
üzemek üzemeltetői, a veszélyes ipari védelmi ügyin
tézők, szakértők és a szakmai szervezetek munkáját 
támogató konferenciasorozatot a balatonföldvári Hotel 
Jogarban. 

31. Hasznos javaslatokkal, módszertani ajánlá
sokkal, magas színvonalú, egyúttal kifejezetten 

gyakorlatias tanulmányokkal támogatták a tanácsadó 
testületek a katasztrófavédelem elmúlt évi munkáját 
– ez hangzott el a testületek vezetőinek évértékelőjén.

31. Rendkívüli üléssel nyitotta az évet a Tűzvédelmi 
Műszaki Bizottság. Az értekezleten egyebek kö

zött arról is döntöttek, hogy milyen ütemben és milyen 
témák szerint dolgozzák át idén a tűzvédelmi műszaki 
irányelveket. 

FEBRUÁ R

4. 2019-ben először ült össze a Tűzvédelmi Tanács
adó Testület: a tagok értékelték az előző évet és 

megvitatták az éves munkatervet.
 

6. Éves első találkozóját tartotta a Kirendeltségveze
tők Fóruma, amelyen a katasztrófavédelem egyes 

szakterületeinek képviselői osztották meg egymással az 
elmúlt évben szerzett tapasztalataikat. 

6. Tizennegyedik alkalommal indult új típusú 
tűzoltószakképzés az ország három rendészeti 

szakgimnáziumában februárban. A csaknem száz hall
gató Körmenden, Miskolcon és Adyligeten sajátította el 
az egységes rendvédelmi alapozó modul ismeretanyagát, 
ezt követően a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban 
folytatták tanulmányaikat. A tanfolyam központi meg
nyitóját február 6án tartották Adyligeten. 

7. Félévnyi felkészülést követően az NKE Kataszt
rófavédelmi Intézetének tíz műveleti szakirányos 

hallgatója tett sikeres tisztjelölti vizsgát.

munkáját a rózsadombi önállóan beavatkozó önkéntesek 
támogatták. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
szakértők bevonásával vizsgálta a tűz keletkezési okait.

23-24. Közösen tartott felkészítést a BM OKF 
és a Honvédelmi Minisztérium a fő

városi és a megyei védelmi bizottságok titkárainak és 
titkárhelyetteseinek a balatonföldvári Hotel Jogar To
vábbképző Központban.

28. Negyedik alkalommal, több mint százhúsz 
üzemi szakember részvételével rendezték meg 

8. A kéményseprőipari tevékenységről szóló törvény 
módosítása értelmében a továbbiakban az önkor

mányzati tulajdonú lakások bérlői is ingyenes ellátásra 
jogosultak.

10-12. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ka
tasztrófavédelmi Intézete is bemutatko

zott a 19. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon. 

21. Megtartotta szokásos értékelő, évindító ülését 
a CTIF (Nemzetközi Tűzoltószövetség) Magyar 

Nemzeti Bizottsága. 

21-24. A veszélyes áruk légi szállításának ellen
őrzéséről tartottak négynapos képzést 

a katasztrófavédelem szakembereinek a Katasztrófavé
delmi Oktatási Központ péceli objektumában. A kurzus 
vizsgával zárult, amelyet mind a huszonöt hallgató 
sikeresen teljesített.

23. Tűz ütött ki Budapesten, a kilencedik kerületi 
Markusovszky tér és a Ráday utca között lévő 

oktatási intézményben. Mire a fővárosi hivatásos tűzoltók 
a helyszínre értek, a lángok már kitörtek a kollégiumi 
szárny második és harmadik emeletének ablakain. 
Összesen száz tűzoltó harminc gépjárművel, több mint 
kétórányi megfeszített munkával, tizenkét vízsugárral és 
három vízágyúval oltotta el a tüzet. Külön kutató-mentő 
egység vizsgálta át az épületet és kereste a lehetséges 
sérülteket. A tűzoltók oltás közben egy holttestet ta
láltak a harmadik emeleti lépcsőházban. A kollégium 
tájékoztatása alapján a tűzjelző figyelmeztetése után 
mintegy kilencven ember hagyta el az objektumot. A 
hideg miatt a tűzoltás vezetője melegedőbuszokat kért 
a helyszínre, de a hír hallatára a környező tanintézmé
nyek is felajánlották segítségüket. A hivatásos tűzoltók 

JA NUÁ R

1. Az év elejétől egyes információbiztonsági feladatok 
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

tól a Nemzetbiztonsági Szakszolgálathoz kerültek, és 
az informatikai biztonsági események és fenyegetések 
kezelését végző központ is ott működik.

1. Fejér megyében harmadikként az év elejétől ön
állóan is beavatkozhat a martonvásári tűzoltó 

egyesület. Tordas, Martonvásár, Ráckeresztúr, Baracska 
és Gyúró területén, így az M7-es és az M6-os autópálya, 
valamint a 7-es főút egy szakaszán egyedül, a hivatásos 
és az önkormányzati tűzoltóságok nélkül is felszámol
hatnak káreseményeket. 

6. Egy csaknem ezer négyzetméteres, bútorok raktá
rozására használt épületben keletkezett tűz a 84-es 

főút mellett, Rábasömjén közelében. Az esethez sárvári, 
szombathelyi és körmendi hivatásos, valamint pápoci 
és celldömölki önkéntes tűzoltók vonultak. Az egységek 
több vízsugárral és irányból oltották a lángokat, közben a 
tűz által érintett épületből két propánbutángáz-palackot 
is kivittek. Az oltást nehezítették az erős széllökések. 
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M Á RCIUS

1. Ünnepséget tartottak a Nemzetközi Polgári Védelmi 
Nap alkalmából a főigazgatóságon. A rendezvé

nyen olyan önkéntes, civil szervezetek, szövetségek, 
intézmények tagjai vehettek át elismerést, amelyek a 
hétköznapokban aktívan támogatják a hivatásos ka
tasztrófavédelem munkáját.

1. Önállóan is beavatkozhatnak a kőtelki önkéntesek: 
az egyesület a februári rendszerbeállító gyakorlaton 

bizonyította, hogy alkalmas önálló beavatkozóként felszá
molni egyes káreseteket. Az ezt igazoló dokumentumot 
március hatodikán, ünnepélyes keretek között adták át az 
egyesület elnökének. A kőtelki önkéntes tűzoltók hivatá
sos egységek közreműködése nélkül is beavatkozhatnak 
Kőtelek, Csataszög, Hunyadfalva, Nagykörű és Tiszasüly 
településen.

1. Újabb fehér folt tűnt el az országban azzal, hogy a 
Somogy megyei Igal Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete 

megszerezte az önálló beavatkozásra feljogosító minő
sítést. Az erről szóló igazolást március hetedikén vették 
át. A vállalt településeken – Igal, Bonnya, Fiad, Kazsok, 
Kisbárapáti, Ráksi – összesen több mint háromezer 
lakos mentő tűzvédelmét látják el az önkéntes tűzoltók.

1. Átvette a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, hat-
ezer lelkes Encsen a kéményseprési feladatokat a 

katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezete. 

6. Lángra kapott a Noszvaj külterületén lévő idősek 
otthona tetőszerkezetének mintegy háromszáz 

négyzetméteres része. A tűzoltókat Egerből, Mezőkö
vesdről, Füzesabonyból, Pétervásáráról és Mezőcsátról 
riasztották, akik a Heves megyei katasztrófavédelmi mű
veleti szolgálat irányítása mellett oltották a tüzet és az ott 
dolgozókkal, valamint a mentőkkel közösen mentették 
az otthon lakóit. A tűzoltók nyolc vízsugárral támadták 
a tüzet, így sikerült megakadályozni, hogy a lángok 
átterjedjenek a szomszédos épületszárnyra. Huszonöt 

26-27. A szabad területen keletkező tüzek 
megelőzésének és hatékony felszámo

lásának érdekében az erdő- és szabadtéri tüzek kezelé
séről rendeztek konferenciát és tartottak gyakorlatot: 
az első napon a szabad területi tüzek gyakoriságáról, az 
oltásuknál alkalmazott taktikákról, a megelőzésről esett 
szó, a második napon pedig Somogy megyében tűzoltási 
gyakorlat zajlott.

27. Az árvízi veszélyhelyzetkezelési felkészülési 
feladatokkal foglalkoztak a minisztériumok és 

országos hatáskörű szervek védelmi igazgatási vezetői 
és szakértői, a megyei és a fővárosi védelmi bizottságok 
titkárai és titkárhelyettesei, valamint a megyei és fővá
rosi polgári védelmi főfelügyelők azon a szakmai felké
szülésen, amelynek elméleti részét a főigazgatóságon, 
gyakorlati részét pedig a Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt.nél tartották.
 

28. Szén-monoxid-jelző készülékek adatainak 
kiolvasására alkalmas készülékeket és füstri

asztókat vett át a katasztrófavédelem. Előbbi eszközöket 
adományként kapta a szervezet, azok a megyei igazga
tóságok munkáját segítik, a katasztrófavédelem által 
beszerzett füstérzékelők pedig rászoruló családok életét 
teszik biztonságosabbá.

22. Megtartotta évnyitó ülését a Polgári Védelmi 
Tanácsadó Testület, amely megvitatta az aktu

ális szakmai kérdéseket, emellett a grémium elfogadta 
2019es munkatervét is.

22. Sikeres vizsgát tettek azok a mentorok, akik 
azután az ország kétszáz mentőcsoportjának 

adták tovább tudásukat. A Katasztrófavédelmi Oktatási 
Központban tartott vizsgát háromnapos felkészülés előz
te meg. A képzés része volt annak az uniós projektnek, 
amely során a katasztrófavédelem kárfelszámoláshoz 
szükséges eszközökkel és képzéssel támogatta az ön
kéntes mentőszervezeteket.

25. Napi aktualitásokról, közös gyakorlatokról, az 
együttműködés további bővítéséről esett szó a 

Magyar-Román Katasztrófavédelmi Vegyes Bizottság 
tizedik, a BM OKF-en megtartott ülésén. 

13. Évértékelő értekezletet tartott a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A rendezvé

nyen Papp Károly rendőr altábornagy, a Belügyminisz
térium közbiztonsági főigazgatója a katasztrófavédelem 
2018-as tevékenységét sikeresnek nevezte. 

15. A katasztrófavédelem tisztjelöltjei és a tűzoltó
szakképzésben végzettek ünnepélyes kibocsátó

ját tartották a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban. 
A rendezvényen százhatvankilenc leendő tűzoltó és tíz 
tisztjelölt tett fogadalmat.

19. Kárfelszámoláshoz használható eszközöket 
vehetett át egy fővárosi és tizenöt Pest megyei 

önkéntes mentőszervezet a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságon. A rendezvény része volt annak az uniós 
projektnek, amelynek keretében országszerte összesen 
kétszáz önkéntes mentőcsoport jutott új eszközökhöz, 
modern járművekhez és felszerelésekhez, valamint 
képzési lehetőségekhez. A támogatás a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül 
valósult meg, összesen 1 milliárd 500 millió forint 
értékben.
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28. Katasztrófa-felszámolási együttműködési gya
korlatot szervezett a BM OKF és a Pest Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Biatorbágyon, a Tópark 
Lakóparkban. A komplex gyakorlaton a katasztrófavéde
lem mellett az Országos Mentőszolgálat, a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság és a Magyar Vöröskereszt szak
emberei is részt vettek.

29. Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg 
első nyílt napját a Katasztrófavédelmi Oktatási 

Központ. A Laktanya utcai intézmény udvarán száz
tizenöt fiatal tekintette meg a látványos bemutatókat.

29. Első alkalommal ülésezett 2019-ben az Ipar
biztonsági Tanácsadó Testület. A résztvevők az 

elmúlt év főbb eredményeit és a testület éves programját 
tekintették át.

Á PR ILIS

1. E naptól – Győr-Moson-Sopron megyében hete
dikként – önállóan is beavatkozhat az Ásványrárói 

Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület. Az önkéntesek 
Ásványrárón, Héderváron, Dunaszentpálon és Duna
szegen, azaz több mint nyolcvan négyzetkilométernyi 
területen indulnak a bajbajutottak segítségére.

17. Papírdobozokat gyártó üzem raktára gyulladt ki 
Mezőfalván. A körülbelül háromszáz négyzetmé

teres, fémszerkezetű, hullámlemez borítású tárolóban 
nagy mennyiségű kartonpapír és azok készítéséhez hasz
nált alapanyagok égtek. A tűzesethez elsőként kiérkező 
mezőfalvai önkéntes tűzoltók az oltással egyidejűleg egy 
propánbutángázpalack tárolót is kiürítettek. A lángokat 
a Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat 
irányítása mellett a dunaújvárosi, a sárbogárdi, a pusz
taszabolcsi és a székesfehérvári hivatásos tűzoltókkal 
közösen fojtották el. A tűz oltása az utómunkálatokkal 
csaknem tizenöt órán át tartott.

21. Kilencedik alkalommal tartottak képzést a 
katasztrófavédelem veszélyes áruk vasúti szál

lítását ellenőrző szakembereinek Pécelen, a Katasztrófa-
védelmi Oktatási Központban. A négynapos kurzus végén 
huszonhat hallgató vizsgázott le.

21. A katasztrófavédelem hatósági szakterületével 
együttműködő mintegy húsz szakmai szövetség 

és egyesület, a kamarák és a társhatóságok vezetőinek 
részvételével megtartotta a III. Tavaszi Hatósági Kerek
asztal elnevezésű szakmai találkozóját a főigazgatóság 
hatósági főigazgató-helyettesi szervezete.

12-13. DISASTER 2019 RID I. néven kétnapos 
vasúti veszélyesáru-szállítási ellenőr

zés zajlott. Összesen 2 ezer 332 vasúti járművet vettek 
kontroll alá a hatóságok, közülük 1 ezer 146 vasúti jár
mű rakománya tartozott a vasúti veszélyesáru-szállítás 
szabályozásának (RID) hatálya alá, a szakemberek 117 
szabálytalanságot tártak fel. Az ellenőrzött vasúti jár
művek több mint 23 millió kilogramm és csaknem 800 
ezer liter veszélyes árut szállítottak. 

14. Pintér Sándor belügyminiszter köztársasági 
elnöki kitüntetéseket és miniszteri elismeréseket 

adott át az 1848. március 15-i forradalom 171. évfordulója 
alkalmából a Belügyminisztériumban rendezett központi 
ünnepségen. A katasztrófavédelem több munkatársa 
vehetett át valamilyen elismerést. Délután a főigazga
tóságon tartottak ünnepi állománygyűlést, ahol többen 
elismerésben részesültek. 

tűzoltó reggelig küzdött a lángokkal, addigra sikerült a 
tüzet eloltaniuk. A tűz által veszélyeztetett épületrészből 
összesen hatvanhárom embert menekítettek ki, elhelye
zésükről az otthon üzemeltetője gondoskodott. A tűzben 
az idősotthon lakóinak nem esett baja, kimenekítésük 
közben azonban öten kisebb sérüléseket szenvedtek, 
őket a mentők kórházba szállították.

7. Megtartotta éves együttes ülését az Országos Tűz
megelőzési Bizottság. A találkozón az alapítók, 

azaz a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 
az Agrárminisztérium és az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium szakemberei mellett részt vettek a bizott
ság koordinációs testületében résztvevő vállalkozások, 
szakmai szövetségek képviselői.

11. Országszerte 192 alkalommal avatkoztak be a 
tűzoltók az erős szél okozta károk miatt. A szél 

fákat döntött ki vagy ágakat tört le, de több épület tete
jét, vakolatát, kéményét is megbontották a helyenként 
viharos erejű lökések. A legtöbb tűzoltói beavatkozásra 
Pest megyében és Budapesten volt szükség.
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holland IFV, azaz a Fizikai Biztonság Intézet. Az inté
zet egyebek között a katasztrófahelyzetekben történő 
segítségnyújtással vagy a polgári krízishelyzetekkel 
foglalkozik, a fórum az első lépcsőt jelentette egy olyan 
tanulmány elkészítéséhez, amely az önkéntes tűzoltó
ságok európai helyzetét méri fel.

15-18. Tizedik alkalommal tartottak képzést a 
vasúti veszélyesáru-szállítást ellenőrző 

katasztrófavédelmi szakemberek számára Pécelen, a 
Katasztrófavédelmi Oktatási Központban. A négynapos 
kurzus végén huszonhét hallgató tett sikeres vizsgát.

16. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság tűzmeg
előzési kampányának egyik fontos elemeként 

szociális koordinátoroknak tartott szakmai továbbkép
zést a BM OKF. Az ország minden részéről érkezett, 
leginkább rászoruló állampolgárokkal kapcsolatot 
tartó szakemberek a lakástüzek megelőzéséről szóló 
ismereteket kaptak.

18. Gyorsaságukról, felkészültségükről és összefo
gásukról tettek tanúbizonyságot az Országos 

Kismotorfecskendő-szerelő Verseny résztvevői a Fejér 
megyei Csókakőn. Az ötödik alkalommal megrendezett 
viadalt 2019ben is a HajdúBihar megyei csapat nyerte, 
így a püspökladányi hivatásos tűzoltók megvédték előző 
évi bajnoki címüket.

25. Egy árvízi gyakorlat erejéig összeült a Katasz t   
rófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizott

ság Nemzeti Veszélyhelyzetkezelési Központja. A 
gyakorlat során az állami szervek az együttműködést 
és az információáramlás hatékonyságát tesztelték.

25. Szakmai egyeztetésen vettek részt a BM OKF 
országos polgári védelmi főfelügyelősége kez

deményezésére a nemzeti minősítéssel rendelkező, a 
hivatásos katasztrófavédelemmel élő kapcsolatban lévő 
mentőbúvár-szervezetek. A megbeszélésen a nemzeti 
minősítési rendszer búvárokra vonatkozó irányelveinek 
megújítása került terítékre.

9-11. Háromnapos veszélyesáruszállítási ellen
őrzési akció volt az ország közútjain. A 

DISASTER 2019 ADR I. elnevezésű akció három napja 
alatt összesen 3 ezer 847 közúti járművet ellenőriztek, 
ezek közül 884 szállított az ADR hatálya alá tartozó 
veszélyes árut. Az ellenőrök 80 közúti járműnél össze
sen 147 szabálytalanságot tártak fel. A szabálytalanság 
jellege miatt 25 esetben a járművet feltartóztatták, 17 
szabálytalanság pedig olyan kockázatot jelentett, hogy 
azonnali intézkedésre volt szükség. Az ellenőrzött közúti 
járművek összesen több mint 8 ezer tonna, és majdnem 
600 ezer liter veszélyes árut szállítottak.

10. A Tűzoltóparancsnokok Tanácsán a jelenlévők 
első kézből értesülhettek a szakmát érintő ak

tuális kérdésekről, változásokról. 

12. Harmadik alkalommal rendezték meg a 
katasztrófavédelmi mobil laborok állományá

nak mikrobiológiai és vízanalitikai továbbképzését. A 
felkészítésen a fővárosi és megyei katasztrófavédelmi 
mobil laborok munkatársai vettek részt, a cél az volt, 
hogy készségszinten tudják használni a különböző víz-
analitikai és vízmintavételi műszereket.

15. Az önkéntes tűzoltóságok európai helyzetével 
kapcsolatban szervezett szakmai fórumot a 

beli országot erős földrengés sújtotta, több száz áldozatot 
szedve, a sérültek száma több ezer volt, épületek dőltek 
össze, megsérültek az alapvető infrastrukturális elemek. 
A magyar csapat két városban dolgozott, a műveleti na
pokon összesen csaknem száz embert „mentettek meg”.  
A NATO-gyakorlat utolsó napján a HUNOR mentőszer
vezet részt vett a bukaresti metróban tartott mentési 
gyakorlaton, a Romána állomásnál öt sérült kimentését 
bízták a csapat tagjaira, akik az utcaszinten található 
szellőzőalagútból kötéltechnikai mentéssel két súlyos és 
három könnyű sérültet hoztak ki.

1. Hivatalosan is megkezdődött a viharjelzőszezon, 
a nap ezúttal a KEHOP-1.6.0-15-2017-00025 azo

nosítószámú, Katasztrófavédelmi rendszerek a Balaton 
régió területén elnevezésű uniós projekthez kapcsolódó 
eszközátadással egészült ki. Október végéig a Balatonon, 
a Velencei-tavon, a Tisza-tavon, illetve a Fertő-tó terüle
tén folyamatosan működtek a viharjelzők, amelyek között 
a Balaton közepére telepített, új, innovatív berendezés 
Európában egyedülálló fejlesztés. A viharjelzőszezon 
nyitónapján Siófokon mutatta be a katasztrófavédelem 
azokat a kétéltű speciális mocsárjárókat, amelyek a 
továbbiakban Somogy, Zala és Veszprém megye kataszt
rófavédelmi igazgatóságain szolgálnak majd. A projekt 
keretében két gépjármű is megújult, ezek Balatonboglár 
és Balatonfüred önkormányzati tűzoltóságának jármű
parkját gyarapítják.

1-4. Nyolcadik alkalommal tartottak képzést a 
veszélyes áruk belvízi szállítását ellenőrző 

katasztrófavédelmi szakembereknek Pécelen, a Kataszt
rófavédelmi Oktatási Központban. A négynapos kurzus 
végén tizenöt hallgató tett sikeres vizsgát.

4. Közös együttműködési gyakorlatot tartott a Buda
pesti Fegyház és Börtönben a Katasztrófavédelmi 

Oktatási Központ és a büntetésvégrehajtás állománya. 

8-13. Sikeresen szerepelt a HUNOR hivatásos 
mentőszervezet a Romániában április 1-15. 

között megrendezett, Vigorous Warrior 2019 elnevezésű 
NATO-gyakorlaton. A magyar mentőcsapat nehéz vá
rosi kutató-mentő kategóriával vett részt a tréningen. A 
HUNOR kilencven fővel, keresőkutyával és tíz gépjármű
vel kapcsolódott be a gyakorlatba, amelyen öt romániai 
városban harminchat ország kétezer-ötszáz képviselője 
vett részt, földi, vízi és légi erőket is bevetve. A képzelet
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9. Több mint egymilliárd forint értékben szimpla és 
duplafülkés vízszállítókat, magasból mentő gép

járművet, kritikusinfrastruktúra-bevetési egységeket, 
valamint gyorsbeavatkozó járműveket adtak át a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. 

14. A kéményseprőipari szervezet ügyfélszolgálati 
munkatársai országos konferenciát és tovább

képzést tartottak, hogy közösen értékeljék teljesítményü
ket és továbbfejlesszék adatvédelmi és kommunikációs 
képzettségüket. Az eseményen az Integrált Közszolgál
tatások Kormányzati Ügyfélvonal oktatói is részt vettek.

16. Ülésezett a Tűzvédelmi Tanácsadó Testület. 
A tanácskozáson az Ipartestületek Országos 

Szövetségének és megyei szerveinek tűzvédelmi tevé
kenységéről tájékoztatták a résztvevőket, majd a kelet
kezett tüzek okait és azt vitatták meg, miként lehetne 
csökkenteni az ilyen esetek számát.

18-19. Hömpölygött a tömeg a Nemzeti Mú
zeum felújított kertjében a Múzeumok 

Majálisán. A kiváló alaphangulathoz a Katasztrófavéde
lem Központi Zenekarának sokszínű játéka is hozzájárult.

30. E naptól kormányrendelet vezeti be a rendkí
vüli öntözési célú vízhasználat jogintézményét. 

A jogszabály kötött paraméterek mellett egy hónapig 
rendkívüli vízhasználatot biztosít az érintett gazdálko
dók számára. A rendkívüli öntözési célú vízhasználatra 
a tartósan vízhiányos időszakban van lehetőség.

M Á JUS

3. Május negyedike Szent Flórián, a tüzes mestersé
gek, így a tűzoltók és a kéményseprők védőszent

jének napja előtt ünnepséget tartottak a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. 

9. Tömegbalesetet szimuláló gyakorlatot tartottak 
az új M4-es autópálya 212-es kilométerénél. A 

BM OKF és a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság társszervekkel közös gyakorlatának forga
tókönyve szerint egy autó szalagkorlátnak ütközött, a 
mögötte haladó, iskolásokat szállító busz pedig nem 
tudott megállni és belerohant a kocsiba. A nagy forgalom 
miatt a busz mögött közlekedő rabszállító is a ráfutásos 
baleset szenvedő alanya lett, és a rabszállítóba is belehaj
tott fékezés nélkül egy személygépkocsi, amely ezután ki 
is gyulladt. A több járművet érintő balesetben összesen 
csaknem harminc ember megsérült. Két ember kirepült 
az autóból, többen a járművük roncsai közé szorultak.

hogy mi a teendő akkor, amikor egy egész településrészt 
elönt a víz, a károk elhárítása pedig összehangolt munkát 
és pontos irányítást igényel.

29. Az április 29-ével kezdődő héten indult az orszá
gos szúnyoggyérítés. A szeptember első hetéig 

tartó, húszhetes program keretében 1326 településen 
1 millió 108 ezer hektáron avatkoztak be a szakemberek.

30. Lezárult a 2014-2020-as időszak legnagyobb 
költségvetésű projektje a katasztrófavéde

lemnél: 14 milliárd 499 millió forintos vissza nem té
rítendő európai uniós támogatásból három év alatt 
108 új, hazai gyártású tűzoltógépjármű-fecskendő állt 
szolgálatba országszerte az előző évek folyamán. A 
Tűzoltó gépjárműfecskendők rendszerbe állítása című, 
KEHOP1.6.015201500001 azonosítószámú projekt a 
Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

26. A rendőrség és a tűzoltóság napja alkalmából 
ünnepséget tartottak a Belügyminisztériumban. 

A rendezvényen Pintér Sándor belügyminiszter Az év 
tűzoltója miniszteri díjakat, Bátorságért Érdemjeleket, 
Szent Flóriánérdemjeleket, valamint A köz szolgálatáért 
érdemjelet adott át. Összesen több mint félszáz rendőr, 
illetve tűzoltó részesült valamilyen elismerésben.

27. Kilencedik alkalommal ünnepeltek együtt a tűz
oltók és a rendőrök a Városligetben. A majális 

résztvevőit különféle bemutatók, zenés, táncos előadások 
várták. Hagyományosan e rendezvényen tartották a 
felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny 
országos döntőjét, amelyen mindkét korosztályban Bor
sodAbaújZemplén megye csapatai diadalmaskodtak.

28-29. Hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű 
csapadékkal küzdöttek Kajárpécen: az 

önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek egy gya
korlat keretei között szembesültek az elemi csapással. A 
Győr-Moson-Sopron megyei községben azt modellezték, 
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ütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A Hableány hét 
másodperc alatt elsüllyedt, harmincnégy utasa közül 
hetet sikerült kimenteni a vízből, hét áldozatot azonnal 
megtaláltak, húsz ember után hetekig kutattak. A hajót 
június 11-én emelték ki a Dunából, a műveletben a bu
dapesti hivatásos tűzoltók, a Szent Flórián tűzoltóhajó és 
a fővárosi búvárszolgálat vett részt. A művelet mintegy 
nyolc órán keresztül tartott. A balesettől a Hableány 
kiemeléséig a katasztrófavédelem hivatásos állománya 
138 fővel, 32 eszközzel vett részt a műveletekben, míg az 
együttműködő önkéntesek 56 fővel és 14 eszközzel vettek 
részt a munkálatokban. Június 20án a belügyminiszter 
elismeréseket adott át a hajóbaleset utasai és legénysége 
mentésében, valamint a hajóroncs kiemelése során rend
kívüli helytállást tanúsító szakembereknek, hatósági és 
civil közreműködőknek.

tárolt értékeket. A katasztrófavédelmi mobil labor a tűz 
háromszáz méteres körzetében folyamatosan vizsgálta a 
levegő összetételét, egészségre ártalmas károsanyag-kon
centrációt sehol nem mutatott ki.

28-29. Balatonföldváron mérték össze tudásu
kat az V. Országos Tűzmegelőzési Vetél

kedőn a katasztrófavédelmi szervek hatósági feladatokat 
ellátó munkatársai. Az ország legjobbjaként HajdúBihar 
megye csapata vehette át a vetélkedő vándorkupáját. 
A második helyezést a főváros, míg a harmadik helyet 
Tolna megye csapata érte el. 

29. Este negyed tízkor felborult és elsüllyedt a Hab
leány városnéző hajó a Duna budapesti, Margit 

híd és Jászai Mari tér közötti szakaszán, miután össze

25. Nyitott szertárkapuval várták az érdeklődőket 
a tűzoltószertárak: valamennyi hivatásos tűzol

tóság, katasztrófavédelmi őrs, illetve több mint kétszáz 
önkéntes egyesület, félszáznál több önkormányzati tűz
oltóság és hat egyéb, tűzvédelemhez közel álló szervezet 
életébe tekinthettek be kicsik és nagyok gyermeknap 
alkalmából.

25. Kigyulladt egy gumifeldolgozással foglalkozó, 
csaknem kétezer négyzetméteres üzemcsarnok 

Jászladányon, a Tisza utcában. A nagy távolságból is lát
ható tűzhöz a jászberényi, a szolnoki, a kunszentmártoni, 
a ceglédi, a nagykátai, a kecskeméti és a hevesi hivatásos 
tűzoltók vonultak, rajtuk kívül a jászkiséri önkormány
zati, illetve a jászalsószentgyörgyi és a zagyvarékasi 
önkéntes tűzoltókat is riasztották, összesen huszon
három járművel. A tűzoltók a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása 
mellett, több oldalról támadva, tizenegy vízsugárral 
oltották a lángokat. Az egységeknek sikerült bejutniuk 
az égő üzemcsarnok irodaépületébe és kimenteni a bent 

21. Kigyulladt a békéscsabai István malom. A tűzhöz 
a békéscsabai, mezőberényi, gyulai, szarvasi, 

szeghalmi, orosházi és mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók 
vonultak, riasztották a gyomaendrődi és a békési önkor
mányzati tűzoltókat is. Az oltást a katasztrófavédelmi mű
veleti szolgálat irányította és a katasztrófavédelmi mobil 
labor támogatta. A munkálatokban tizenöt gépjármű és 
több mint hatvan tűzoltó vett részt. A malom főépületének 
tetőszerkezete és belső szerkezeti elemei teljesen meg
semmisültek, a szélben gyorsan terjedő tűzben a malom 
egyik kiszolgáló épületének tetőszerkezete is kigyulladt, 
majd le is égett. A belvárosban található ipari műemlék 
mind a hat szintjének födémszerkezete beszakadt. A 
beavatkozó tűzoltók többórás munkával fékezték meg a 
lángokat, mindkét épületet több irányból, több sugárral 
támadták a földről és a magasból mentőről is. 
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után a Borsod megyéből érkezett Csabai Tamás tűzoltó 
zászlós, sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltó szerezte meg 
az aranyérmet, és ezzel kiérdemelte dr. Pintér Sándor, 
Magyarország belügyminiszterének emlékdíját. 

21. Az országos katasztrófavédelmi főigazgató 
jóváhagyta az önkéntes tűzoltó egyesületek és 

önkéntes mentőszervezetek részére kiírt pályázat ered
ményeit. A katasztrófavédelem összesen hétszázmillió 
forintnyi támogatást oszthatott szét a Magyarországon 
működő önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszerve
zetek között: utóbbiak százmilliót kaptak, hatszázmillió 
forint a tűzoltó egyesületek között oszlott meg. 

21-23. A viharos időjárás és a villámárvizek 
következtében 638-szor kellett az or

szág különböző pontjain beavatkozni. A három nap alatt 
összesen 1246 hivatásos tűzoltó dolgozott 312 technikai 
eszközzel, munkájukat 235 önkéntes tűzoltó támogatta 
61 technikai eszközzel, és 2 önkéntes mentőszervezet 
14 tagja is részt vett a károk felszámolásában. Öt te
lepülésen 12 ingatlan vált lakhatatlanná, összesen 44 
ember elhelyezéséről kellett gondoskodni. Baranya, 
BorsodAbaújZemplén, Heves és Pest megyében a há
rom nap alatt összesen 4285 homokzsákkal védték a víz 
által veszélyeztetett épületeket. BorsodAbaújZemplén 
megyében több száz fogyasztási helyen nem volt áram, 

11. A Fővárosi Vízművek telephelyén tartotta ki
helyezett ülését a Polgári Védelmi Tanácsadó 

Testület. A találkozón résztvevők egyebek mellett a 
polgári védelmi feladatrendszer keretében megvalósuló 
nemzetközi együttműködési kérdéseket vették górcső alá.

11-13. Harmadik alkalommal versenyeztek a 
katasztrófavédelem veszélyesáruszál

lítást ellenőrző szakemberei Balatonföldváron. A 
húsz, egyenként kétfős csapat között a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság csapata diadalmasko
dott, megelőzve a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei párost, 
illetve a harmadik helyezett házigazdákat. 

17-19. A szlovákiai Strbaban, Csorbán ad
tak egymásnak találkozót a V4 országok 

katasztrófavédelmi vezetői. A sorrendben tizenkilencedik 
ülésen a cseh, a lengyel, a magyar és a szlovák szervezet 
vezetői egyebek mellett az önkéntes mentőszervezetek 
alkalmazásának gyakorlatáról váltottak szót.

18-19. Székesfehérváron tartották a XV. Gróf 
Széchenyi Ödön Országos Tűzoltósport

versenyt, amelyen a vándorserleget is megszerezve Bara
nya megye csapata diadalmaskodott, második helyezést 
a házigazda Fejér megye ért el, a dobogó harmadik 
fokára pedig a BorsodAbaújZemplén megyei csapat 
állhatott fel. Az összetett egyéni eredmények értékelése 

7. A Fővárosi Állat- és Növénykertben tartották az Or
szágos Tűzmegelőzési Bizottság alkotói pályázatának 

díjátadó ünnepségét. Országosan 1 ezer 398 óvodai és 3 
ezer 647 iskolai alkotás született. A „Legkreatívabb óvoda 
2019” címet a Wunderland Kindergarten, a Szekszárdi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat óvodája nyerte száz 
alkotással, a „Legkreatívabb iskola 2019” pedig a pásztói 
Zsigmond Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola lett száznegyvenkilenc beküldött pályamunkával.  

7. A Kopp-Kopp jeligéjű pályamű készítője érdemel
te ki 2019ben a Dr. Balogh Imre Emlékpályázat 

díját: a dolgozat készítője a tűzoltási és műszaki men
tési műveletek során történő ajtónyitás technikájának 
fejlesztési lehetőségeit járta körül. A bírálóbizottság 
tizenegy munkát fogadott be, különdíjjal azt a dolgozatot 
jutalmazta, amely a Li-ion akkumulátoros gépjárművek 
tűzoltástaktikájával foglalkozott.

7. A főigazgatóságon ülésezett a Katasztrófavédelmi 
Érdekegyeztető Tanács. A találkozón egyebek mel

lett a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony 
bevezetésének tapasztalatairól és a katasztrófavédelmi 
ifjúsági táborról esett szó.

29-6.1. Magyar szakemberek is részt vettek a 
CASCADE`19 elnevezésű, kétnapos, 

komplex katasztrófavédelmi gyakorlaton Portugáliában. 
A rendezvényre két tucat európai, ázsiai és afrikai ország
ból összesen 35 megfigyelő érkezett. Az Európai Unió 
Polgári Védelmi Mechanizmusának eddigi legnagyobb 
gyakorlatán Magyarországot a BM OKF tűzvédelmi és 
kéményseprőipari-szabályozási főosztályának megbízott 
vezetője és a pécsi hivatásos tűzoltó-parancsnokság 
szolgálatparancsnoka képviselte. 

30. A mezőgazdasági termények betakarítási mun
káival összefüggő tűz- és káresetek megelő

zéséről tartottak országos tűzmegelőzési konferenciát 
Körmenden. A szakemberek több nézőpontból is áttekin
tették az ilyenkor szokásos munkálatok főbb tűzvédelmi 
vonatkozásait és megelőzésük lehetőségeit.

JÚNIUS

5. Öt teljes napon át folytak a záróvizsgák a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intéze

tében, ahol összesen 138, alap- és mesterszakon tanuló 
hallgató adott számot a komplex katasztrófavédelmi 
tudásanyagból, iparbiztonsági, katasztrófavédelmi műve
letek, tűzvédelmi és mentésirányítási szakismeretekből.

6-8. Dobogós helyet szerzett a HUNOR csapata 
Belgiumban. A Namur városában évről évre 

megrendezett Grimpdayen, a világ egyik legrangosabb 
kötéltechnikai versenyén négy kontinens tizenhárom 
országának harminc mentőcsapata közül a magyar 
versenyzők alkotta team a második helyen végzett. Az 
előkelő helyezéssel együtt járt a novemberi Grimpday 
Asia versenyre való meghívás is.
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zászlók előtt, a miniszterelnök, a belügyminiszter, a hon
védelmi miniszter és a tábornoki kar jelenlétében tette le 
a tiszti esküt, szolgálatukat július elsejétől kezdték meg 
egyebek mellett a katasztrófavédelemnél. 

29-7.27. A hagyományteremtés szándéká
val 2019-ben először négy héten 

keresztül, heti váltásokban összesen csaknem száz, 10 
és 14 év közötti gyerek nyaralhatott a balatonföldvári 
NAROcampingben szervezett katasztrófavédelmi ifjú
sági táborban. 

JÚLIUS 

1. Baranya megyében harmadikként önállóan avat
kozhat be a Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület. Az önkéntesek négy település ezerötszáz 
lakosáért vállalnak felelősséget, további hét település 
pedig közreműködő egyesületként számíthat a szabad
szentkirályiakra. A június huszonhetediki ünnepségen 
egy tűzoltógépjárművet is birtokba vehettek.

1. E naptól önállóan avatkozhat be a Kővágóörsi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amely tíz településen 

összesen több mint háromezerkétszáz lakos biztonságá
ért felel. A július másodiki beiktatási rendezvényen egy 
gépjárműfecskendővel is gazdagodott az egyesület. A 
csapat 2012 óta alapító tagja Bakony Mentőcsoportnak.

2. Tizenkilenc BorsodAbaújZemplén megyei te
lepüléssel bővült a katasztrófavédelem kémény

seprőipari szervezetének ellátási területe. Ez körülbelül 
kétezer háztartást és valamivel több mint két és félezer 
kéményt érint, így 2019 júliusától a szervezet ellátási 
köre tizenhét megye 2 ezer 672 települését öleli fel, ami 
az ország településhálózatának nyolcvanöt százaléka.

10. Kilenc, egyenként tizenöt literes puttony
fecskendőt, tíz, darabonként hétliteres, gyer

mek háti puttonyfecskendőt, gázzal működő tűzoltó-
trénert, két, olajjal működő tűztálcát, valamint egy 

tásos tűzoltó és önkéntes avatkozott be. A vihar sújtotta 
megyékbe, de főleg a szabolcsi területre gyakorlatilag 
az ország egész területéről érkeztek segítségül tűzoltók, 
254 hivatásos kolléga 57 technikai eszközzel, valamint 
191 önkéntes tűzoltó 40 technikai eszközzel támogatta 
a károk felszámolását. A munkálatokban kiemelkedően 
teljesítő hivatásos és önkéntes tűzoltók július negyedikén 
vehettek át elismerést.

28. Három év alatt háromszázhetven millió fo
rintos fejlesztéssel megújult, kibővült és mo

dern felszerelésekkel gazdagodott a Katasztrófavédelmi 
Kutatóintézet központi laboratóriuma. A fejlesztés kere
tében felújították, átalakították az intézet laboratóriumi 
helyiségeit, számos eszközt, egyebek mellett mintavételi 
kellékeket, mérőműszereket, analitikai berendezéseket 
és a helyszíni gyakorlatok lebonyolítását elősegítő szál
lítójárművet is beszereztek. 

28-29. Immáron másodszor adott otthont a 
Vas megyei Bük a TFA HUNGARY, az 

ország legerősebb tűzoltója nemzetközi tűzoltóverseny
nek. Az idén öt ország csaknem százhatvan versenyzője 
mérte össze kitartását és sporttudását.  

29. A Budai Várban, a Kapisztrán téren tartotta 
tisztavatási ünnepségét a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Rendészettudományi Kara. A százhatvannyolc 
végzős hallgató a Szent Korona másolata és a történelmi 

A földrengést szimuláló gyakorlaton a házigazdákon kívül 
Magyarország, Oroszország, Törökország, Észak-Ma
cedónia, Bosznia-Hercegovina és Kuba vett részt tűzoltá
si, veszélyhelyzeti felderítő, kötéltechnikai és vízi mentési 
speciális mentőcsapatokkal, összesen hatszáz fővel. 

27. Tömegbaleset történt az M7-es autópályán: 
Székesfehérvárnál hat személygépkocsi ütkö

zött, az egyik kigyulladt. A lángokat a Fejér megyei 
katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a 
székesfehérvári hivatásos tűzoltók habosított vízsugárral 
fojtották el. Az oltást nehezítette, hogy a gépkocsi üzem
anyagtartálya megrongálódott, és a benzin a jármű alá 
folyt. A balesetben hárman könnyebben megsérültek.

27-28. Vihar csapott le SzabolcsSzatmár 
Bereg, BorsodAbaújZemplén és Haj

dúBihar megyére. Fákat és villanyoszlopokat csavart ki 
a szél, villámcsapások és leszakadt felsővezetékek miatt 
maradtak áramellátás nélkül a háztartások. A három 
érintett megyéből több mint másfél ezer bejelentés 
érkezett a viharkárokkal kapcsolatban, több száz hiva

négy megyében átmenetileg hat utat kellett lezárni, Fe
jér megyében Bicske és Szárliget között pedig egy ideig 
szünetelt a vasúti közlekedés. 

24. Az osztrák fővárosban találkozott Ausztria és 
Magyarország katasztrófavédelmi főigazgatója. 

A megbeszélésen egyebek mellett a két ország kataszt
rófavédelmi rendszeréről és az elmúlt időszak közös 
beavatkozásairól esett szó. 

24-28. Tizenegy járművel és negyvenöt fős 
személyzettel ment a szerbiai Nisben 

megrendezett „SRBIJA 2019” nemzetközi gyakorlatra 
a HUNOR magyar katasztrófavédelmi mentőcsapat. 
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16. Kontrát Károly miniszterhelyettes, a Belügymi
nisztérium parlamenti államtitkára köztársasági 

elnöki kitüntetéseket, Életmentő Emlékérmet, valamint 
belügyminiszteri elismeréseket adott át az állami ünnep, 
augusztus 20-a alkalmából, Államalapító Szent István 
király tiszteletére megrendezett ünnepségen. 22én a 
főigazgatóságon megrendezett ünnepségen a szervezet 
főigazgató-helyettese adott át miniszteri elismeréseket.

19. Kigyulladt Budapest kilencedik kerületében, a 
Soroksári út és az Ipar utca kereszteződésében 

álló hétemeletes épület 2400 négyzetméteres tetőszer
kezete, a fővárosi tűzoltók kiérkezésekor a lángok már 
több helyen kitörtek a cserépfedés alól. A lángok el
fojtásában hetvenöt tűzoltó vett részt, huszonhárom 
tűzoltó gépjárművel, köztük öt magasból mentő szerrel. 
Megfeszített tűzoltói munkával két óra alatt sikerült a 
tűz továbbterjedését megakadályozni. Az oltás idejére 
ki kellett üríteni az épület hat lépcsőházának lakásait.

26-28. Lezajlott a XII. Országos Tűzoltószak
mai és II. Országos Műszaki Mentési 

Vetélkedő Karcagon. Összesen huszonkilenc hivatásos, 
önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltóság 
versenyzett egyéniben, illetve csapatban. A II. Országos 
Műszaki Mentési Vetélkedőt a tatabányai hivatásos 
tűzoltó-parancsnokság, a XII. Országos Tűzoltó szakmai 

30. Jóváhagyta a támogatásra vonatkozó javaslato
kat az országos katasztrófavédelmi főigazgató, 

így hatvan szervezet összesen 225 millió forintnyi támo
gatást kapott az önkormányzati tűzoltóságok részére má
sodik alkalommal kiírt eszközfejlesztési pályázat kereté
ből. A kiírás feltételeit sikeresen teljesítő önkormányzati 
tűzoltóságok a kötelezően előírt tűzoltóvédő-eszközökre 
és tűzoltótechnikai eszközökre, valamint a készenlétben 
tartott gépjárműfecskendő vagy már meglévő technikai 
eszköz felújítására nyújtották be a pályázatukat.

AUGUSZTUS

10. Tűz ütött ki a királyszentistváni szeméttelepen, 
ahol csaknem ezer négyzetméteren bálázott 

hulladék égett. A tüzet a veszprémi, a pétfürdői, a sió
foki, a székesfehérvári, a kisbéri, a pápai, az ajkai és 
a balatonfűzfői hivatásos tűzoltók közös erővel, több 
oldalról támadva, öt vízsugárral oltották el, a munkába 
bekapcsolódtak a zirci és a tótvázsonyi önkéntesek is. 
Az épület védelmére vízpajzsot is bevetettek, a lángokat 
vízágyúval is támadták. A rajok tizennyolc gépjárművel, 
vízágyúval, vízpajzsokkal harcoltak a lángok ellen. Az 
utolsó napon huszonöt munkagép segítette munkát, 
amelyekkel augusztus 13án reggelre sikerült teljesen 
földdel befedni a még izzó bálákat.

22. A „Döntéstámogató rendszer” elnevezésű 
KEHOP 1.6.015201600023as azonosító

számú projekt keretében háromlépcsős képzéssorozat 
indult, ennek első oktatási moduljában a nyílt forráskó
dú, szabadon hozzáférhető rendszerek alkalmazásával 
ismerkedtek a térinformatikai rendszergazdák.

26. A Magyar Közlönyben megjelent az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzat módosításáról szóló 

BM-rendelet, amelynek szabályai 2020. január 22-én 
léptek hatályba. A módosítást széleskörű társadalmi 
egyeztetés és magas színvonalú szakmai előkészítő 
munka előzte meg, így egy korszerű, a tűzmegelő
zést és a biztonságot erősítő, széles körben elfogadott 
norma állt össze. A BM OKF az utolsó negyedévben a 
jogalkalmazók számára több felkészítő munkaműhelyt 
szervezett.

27-28. Huszonnegyedik alkalommal rendez
ték meg a Tűzkakas Országos Strand

focibajnokságot, amelynek most is a Paksi Ürgemezei 
Strand adott otthont. Két napon át huszonhat csapat 
négyszáz versenyzője játszott hetvenegy mérkőzést, 
a Tűzkakas vándorkupát végül a miskolci hivatásos 
tűzoltó-parancsnokság csapata nyerte el, miután a 
döntőben 3:2-re legyőzte az ózdi együttest.

28. A vihar következtében keletkezett károk fel
számolásához néhány órán belül országszerte 

összesen csaknem nyolcszáz alkalommal riasztották 
a hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltókat, 
akiknek főként kidőlt fák, leszakadt vezetékek, megron
gált tetőszerkezetek és elöntött pincék adtak munkát. 
A legtöbb dolguk a Békés, a BorsodAbaújZemplén, 
a JászNagykunSzolnok, a Somogy és a Pest megyei 
tűzoltóknak volt.

rendezvénysátrat, összesen négymillió forint értékű 
tárgyat vett át a Generali a Biztonságért Alapítvány 
képviselőjétől a BM OKF főigazgató-helyettese. 

12. Hetvenkilenc, frissen végzett tűzoltó esküdött 
föl a hivatására a főigazgatóságon. A kibocsátó 

ünnepségen hét duplafülkés, erdőtűz oltására alkalmas 
vízszállítót és egy oktatási célokat szolgáló katasztrófa
védelmi mobil labor járművet is rendszerbe állítottak. 
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26. Menedék- és elsősegélynyújtáshoz szükséges 
eszközöket és felszereléseket indított útnak 

Albániába a BM OKF. Albánia kormánya az Európai 
Unió tól kért segítséget a 21i földrengések és villámár
vizek okozta katasztrófahelyzet felszámolásához. A 
mintegy tizenegy millió forint értékű segélyszállítmány 
27-én ért célállomására. 

OKTÓBER

1-2. Az ország öt legjobb katasztrófavédelmi 
mobil laborjának szakemberei mérték össze 

tudásukat Hajdúszoboszlón, a Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiképző- és Raktár
bázisán. A versenyt a Tisza Labor hívónevű, Csongrád 
megyei csapat nyerte, megelőzve a Baranya és a Somogy 
megyei szakembereket. 

és önkormányzati tűzoltóságok támogatásáról, az Orszá
gos Tűzvédelmi Szabályzat változásáról, illetve a nyári és 
szeptemberi viharok okozta károk kezeléséről esett szó.

19. Több mint négyszáz gyerek előtt nyílt meg a 
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ. A nyílt 

napon tíz állomáson tekinthettek be az érdeklődők a 
tűzoltók életébe. 

21. Megrendezték a huszadik országos lépcső-
futóversenyt. Az egyéni abszolút kategóriában 

Molnár Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazga
tóság tűzoltója diadalmaskodott 2 perc 42 másodperces 
időeredménnyel, míg a párosok abszolút versenyét 
szintén fővárosi indulók nyerték meg, Dudás Csaba 
és Molnár Márk 2 perc 57 másodperces eredménnyel.

23-28. Harmadik alkalommal csatlakozott 
a BM OKF Országos Tűzmegelőzési 

Bizottsága a Biztonság Hete rendezvénysorozathoz. 

25. Immár tizenkettedik alkalommal osztottak 
ünnepélyes keretek között bizonyítványt a 

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ péceli intézmé
nyében, ahol tizenkilenc frissen vizsgázott kéményseprő 
szakmunkás vette át oklevelét.

25-27. Budapest adott otthont a Seveso III. 
Irányelv Műszaki Munkacsoport ülé

sének. A munkacsoport ülésének egyik fő témája a 
veszélyes üzemek állapot-megőrzési rendszereiről, 
karbantartási stratégiájáról szóló ismeretek és tapasz
talatok, valamint az ezekkel kapcsolatos hiányosságok 
és jó gyakorlatok megvitatása volt.

26. Az elektronikus vízkészletnyilvántartó rend
szer használatával összefüggő továbbképzéssel 

kezdődött meg a hatósági állomány tematikus felké
szítése a „Mezőgazdasági Vízhasználati Információs és 
Ellenőrzési Keretrendszer kialakítása (VIZEK)” KÖFOP 
pályázati forrásból finanszírozott kiemelt projekt által 
megvalósított elektronikus ügyintézésre.

Ironore 2019 projekt keretében az ausztriai Eisenerz 
romvárosában megtartott gyakorlaton. A földrengés 
utáni mentést szimuláló tréningen öt ország négyszáz 
önkéntese dolgozott együtt. 

13-14. Füstsátorral, valódi tűzoltási lehetőség
gel, tűzoltó-felszerelések kipróbálásával, 

tűzmegelőzéssel foglalkozó ismertető kisfilmekkel, 
szóróanyagokkal és kvízjátékokkal várta a gyerekeket a 
BM OKF Országos Tűzmegelőzési Bizottsága a jubileumi 
Nagy Sportágválasztón. 

16-22. Huszonnégy ország ötvenkilenc csapata 
mérte össze tudását a franciaországi 

Villejust-ben tartott 25. IRO Mentőkutya Világbajnoksá
gon, amelynek romkutatás versenyszámában a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság színeiben versenyző 
Belényi Beatrix és hatéves malinoisa, Zen a dobogó 
legfelső fokára állhatott fel.

18. A Kirendeltségvezetők Fórumának őszi ülésén 
egyebek mellett az önkéntes mentőszervezetek 

első országos versenyének előkészületeiről, az önkéntes 

Vetélkedőt pedig a mosonmagyaróvári hivatásos tűzol
tóparancsnokság csapata nyerte meg, utóbbi így egy 
éven át őrizheti a verseny vándorserlegét. Az önkor
mányzati és önkéntes tűzoltóságok csapatversenyében 
a tiszakécskei önkormányzati tűzoltó-parancsnokság 
diadalmaskodott. 

SZEPTEMBER

3-6. A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazga
tóság második alkalommal szervezett Kobo

Toolbox tanfolyamot. Az elméleti felkészülést követően 
a tréning Nagymányokon egy szimulált földrengés hely
színén gyakorlati feladatok végrehajtásával folytatódott, 
Óbányán árvízi elöntést követő lakosságvédelmi feladato
kat kellett megoldaniuk a mentőszervezetek szakértőinek 
a kárterületi elektronikus adatgyűjtő program segítsé
gével. A nemzetközi szakértők munkáját a HUNOR és 
HUSZÁR mentőcsoportok mentorai segítették.

11-15. Negyvenhat önkéntessel, tizenegy jár
művel és hét kiképzett keresőkutyá

val vett részt a HUSZÁR önkéntes mentőszervezet az 
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21. Az 1956os forradalom és szabadságharc hat
vanharmadik, valamint a köztársaság kikiáltá

sának harmincadik évfordulója alkalmából ünnepséget 
rendeztek a Belügyminisztériumban. A rendezvényen a 
katasztrófavédelem munkatársai tábornoki kinevezést, 
előléptetést, Bátorságért Érdemjelet, tűzoltósági tanácsosi 
címet, valamint ajándéktárgyat vehettek át. A BM OKF 
ünnepségét 22-én tartották. A főigazgató belügyminiszteri 
és főigazgatói elismeréseket, előléptetéseket adott át. 

28. Országos konferenciát és gyakorlatot rendez
tek a téli felkészülés jegyében Budapesten. 

A rendezvény résztvevői két helyszínen, a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságon és egy gyakorlati 
bemutató keretei között modellezték, hogyan készülnek 
a szélsőséges téli időjárási helyzetekre a kezelésükben 
érintett szervezetek.

29. Az alapvető tűzvédelmi szabályokról, a tűzhöz 
vezető, minden nap előforduló körülményekről 

tartottak képzést október végétől 2020 februárjáig a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársai 
a falugondnokoknak és a tanyagondnoki szolgálatoknál 
dolgozóknak.

31. Mindenszentek napja alkalmából megkoszo
rúzták a katasztrófavédelem és a jogelőd szer

vezetek hősi halottainak emlékművét a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság épülete előtt.

Csongrád megye tűzvizsgáló párosa a harmadik helyet érte 
el, a második Baranya megye csapata lett. A bajnoknak 
járó vándorkupa KomáromEsztergom megyébe került.

8-10. DISASTER 2019 ADR II. elnevezéssel 
háromnapos veszélyesáruszállítási ellen

őrzési akciót tartottak az ország közútjain. A három nap 
során összesen csaknem 3 ezer 400 közúti járművet 
vettek kontroll alá, közülük 805 szállított az ADR ha
tálya alá tartozó veszélyes árut. Az ellenőrök 69 közúti 
járműnél összesen 109 szabálytalanságot tártak fel. Az 
ellenőrzött közúti járművek együtt több mint 8700 ton
na, és csaknem 700 ezer liter veszélyes árut szállítottak. 

11-13. Az ausztriai Linzben rendezték meg a 
Firefighter Combat Challenge elneve

zésű viadalt. A linzi versenyen a magyar lett az egyik 
legsikeresebb nemzet, amelyet a megszerzett egy arany, 
három ezüst és egy bronzérem is fémjelez.

15. Országos konferenciát tartottak Szombathelyen 
a szabadtéri tűzesetek megelőzéséről, kezelésé

ről és a nemzetközi tapasztalatokról. A rendezvényen az 
erdészeti és nemzetipark-igazgatóságok, az erdőgazdál
kodók képviselői, és a katasztrófavédelem tűzoltósági 
felügyelői vettek részt.

Zala megye csapata lett, amely a verseny vándorserlegét 
is megkapta. A második helyen Győr-Moson-Sopron, 
a harmadikon pedig Veszprém megye csapata végzett.

7. Átadták a BM HEROS Zrt. új, nagyjából 1,4 milliárd 
forintból megépített gyártócsarnokát. A létesítmény 

egyebek mellett az Országos Mentőszolgálat számára ké
szülő mentőautók gyártására is szolgál – a rendezvényen 
a mentőszolgálat főigazgatója tizenöt járművet át is ve
hetett a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárától.

9. A hagyományokhoz híven a katasztrófavédelem a 
Magyar Vöröskereszttel közösen országos véradást 

szervezett a Katasztrófák Csökkentésének Világnapja 
alkalmából. A főigazgatóság és a területi szervezetek 
munkatársai összesen több mint háromszáznyolcvan 
liternyi vért adtak.

9-11. A katasztrófavédelem hajdúszoboszlói 
bázisán tartották meg az V. Tűzvizsgáló 

Szakmai Vetélkedőt és Szakmai Fórumot. A versenyen 

2-3. A főigazgatóságon megkezdődött a kataszt
rófavédelem hatósági állományának felké

szítése a 2020. január 22én hatályba lépett módosított 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat, valamint az ebből 
következően változó tűzvédelmi műszaki irányelvek 
alkalmazására. 24-én a főigazgatósággal együttműködő 
szakmai szervezetek és társhatóságok vezetői, továbbá 
a Hatósági Kerekasztalon résztvevő vezetők számára 
tartott értekezlettel folytatódott a sorozat, majd 28-
30. között a katasztrófavédelem a piaci szereplők, a 
beruházók, az üzemeltetők és a kivitelezők körében is 
megrendezte a képzést. 

5. Hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a 
BM OKF és a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság az önkéntes mentőszervezetek első országos 
szakmai vetélkedőjét. A versenyen az ország valamennyi 
megyéjéből és a fővárosból érkezett önkéntes men
tőszervezetek versenycsapatai – negyvenöt szervezet 
képviseletében összesen kétszázharminc ember – mérték 
össze tudásukat, felkészültségüket. A vetélkedő győztese 
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13-14. A tűzoltói beavatkozások ügyeleti irányí
tói, vagyis a döntéstámogató és informá

ciós rendszerek operatív kezelői mérték össze tudásukat 
Balatonföldváron.  A második országos ügyeleti szakmai 
verseny a fővárosi csapat győzelmével zárult.  

14. A téli rendkívüli helyzetekre való felkészülés 
jegyében szervezett gyakorlat keretén belül 

összeült a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi 
Bizottság Nemzeti Veszélyhelyzetkezelési Központja. 
A gyakorlat során az állami szervek az egymással való 
együttműködést és az információáramlás hatékonyságát 
tesztelték. 

14. Az év során másodszor ülésezett az Iparbiztonsá
gi Tanácsadó Testület. A BM Országos Kataszt

rófavédelmi Főigazgatóságon megtartott tanácskozáson 
a résztvevők az előző év főbb eredményeit és a testület 
következő évi programját tárgyalták meg.

14-15. Második értekezletét rendezte a katasz t - 
rófavédelem kéményseprőipari szerve

zete Balatonföldváron. 

15. A fővárosi és Pest megyei önkéntes tűzoltóságok 
és mentőszervezetek átvették a pályázati úton 

beszerzett eszközöket és a képzésre feljogosító dokumen
tumot a BM OKF Ferihegyi úti raktárbázisán. December 
közepéig az ország valamennyi szervezete hozzájutott az 
igényelt eszközökhöz és felszerelésekhez, illetve képzési 
lehetőségekhez.

7. Átadták a katasztrófavédelem új logisztikai raktá
rát, amely csaknem kétszázmillió forintos uniós 

beruházás keretében készült el Budapest tizenhetedik 
kerületében. A nyolcszáz négyzetméteres, a kor követel
ményeinek megfelelő építményben egyebek mellett az 
árvízvédelemhez szükséges készleteket tárolják.

8. Ülésezett a Tűzoltóparancsnokok Tanácsa. Az 
elmúlt hónapokban összegyűlt információk, ak

tualitások és a közeljövőben várható változások témái 
kerültek terítékre, egyebek mellett szó esett arról, hogy 
miként támogatják a különböző szakmai megméretések 
az elköteleződést és a szakmai tapasztalatok bővítését.

11-12. Az önkormányzati, a létesítményi tűzol
tóságok és az önkéntes tűzoltó egyesüle

tek tevékenységével kapcsolatos szabályzókról, aktuális 
és soron következő feladatokról zajlott felkészítés a 
különböző tűzoltóságok vezetői és képviselői számára. 

12. Pályaorientáció a katasztrófavédelemben – 
kritériumok és módszerek címmel  rendeztek 

nemzetközi tudományos konferenciát a főigazgatóságon. 
A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ által szervezett 
rendezvényen hazai és külföldi példákon keresztül 
ismerhette meg a hallgatóság azokat a módszereket, 
amelyeket a különböző szervezetek személyi állomá
nyuk gyarapítása, megtartása, az utánpótlás biztosítása 
érdekében alkalmaznak.

a gázüzemű járművekkel kapcsolatos információk, ezen 
belül a legfrissebb technológiai újítások és a tűzese
tekkel és műszaki mentésekkel kapcsolatos eljárások 
alkották.

4-8. Nyolcadik alkalommal szervezte meg a 
Miskolci Rendészeti Szakgimnázium a 

tűzvizsgálók egyhetes, kommunikációs képzését. A 
területi szervek tizennégy tűzvizsgálója vett részt a 
felkészítésen.

5. Dr. Áder János, Magyarország köztársasági 
elnöke  nemzeti ünnepünk, október 23a alkal

mából előléptette tűzoltó altábornaggyá dr. Hoffmann 
Imre tűzoltó vezérőrnagyot, a Belügyminisztérium 
közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkárát, 
és kinevezte tűzoltó dandártábornokká Bartók Péter 
tűzoltó ezredest, a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság gazdasági főigazgató-helyettesét. Az erről 
szóló dokumentumokat a köztársasági elnök november 
ötödikén adta át a Sándorpalotában.

6. Három személyszállító vasúti kocsiból és egy moz
donyból álló szerelvény két kocsija is égett, mert 

egy utas gyújtogatott. Két utas kivételével mindenki a 
mozdony mögötti vasúti kocsiba menekült, két ember 
azonban az égő második kocsiban ragadt, őket tűzol
tók mentették ki – közös komplex gyakorlatot tartott 
Pécsett, a Pécsbánya-Rendező pályaudvar területén a 
katasztrófavédelem és MÁV Zrt.

7. Hétfős szakmai küldöttség látogatott Horvát
országból a BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóságra. A szomszédos ország szakemberei a 
Magyar-Horvát Katasztrófavédelmi Állandó Vegyes 
Bizottság tizenhatodik ülésére érkeztek hazánkba.

31. Külföldi esettanulmányok, magyar példák, a 
katasztrófa-orvostan különböző aspektusai, a 

tömeges mentés és sérültellátás szakmai kérdései kerül
tek annak a konferenciának a napirendjére, amelyet az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma és a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös szervezésében 
tartottak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

NOV EMBER

4. Negyedik alkalommal szervezte meg a BM OKF a 
létfontosságú infrastruktúrák üzemeltetői részére 

az aktuális biztonsági fenyegetésekről és a biztonsági 
kihívások jelenlegi trendjeiről szóló, immár hagyomá
nyosnak számító szakmai konferenciát.

4-8. Kifejezetten a gázüzemű járművekkel fog
lalkozott az a képzés, amelyet a Hung expo 

területén rendezett meg az országos tűzoltósági főfel
ügyelőség. Az elméleti és gyakorlati tudnivalók gerincét 
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nyolcvan éve született gróf Széchenyi Ödönnek: a nagy 
előd tiszteletére emléktáblát avattak a főigazgatóságon.

15. E naptól üzemel a Veszélyesáru-bejelentő alkal
mazás, amely leegyszerűsíti a veszélyes árukat 

vasúton fuvarozók adminisztrációját. A katasztrófa
védelem közreműködésével kifejlesztett applikáció a 
fuvarozói adatok közlése után automatikusan, megfelelő 
formában továbbítja az információkat a BM OKF saját 
fejlesztésű rendszerébe.

18. Negyvenöt duplafülkés terepjárót, két magasból 
mentőt és öt gyorsbeavatkozó tűzoltó gépjár

művet vehettek át önkéntes tűzoltóságok és mentőcsa
patok, valamint hivatásos tűzoltóságok a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon. A járművek egy 
részét európai uniós, egy részét pedig hazai forrásból 
finanszírozták.

20. Kétezer csokoládét vitt a Millenáris parkban 
felállított MikulásGyárba a katasztrófavédelem 

Országos Tűzmegelőzési Bizottsága.

29. A főigazgatóság épülete elől elindult a Magyar 
Kormány második segélyszállítmánya, miután 

három nappal korábban ismét erős földrengés sújtotta Al
bániát. A huszonegy milliós szállítmány különféle sátrakat, 
takarókat, tábori ágyakat, fektető anyagokat tartalmazott, 
és húszórás utazás után ért el Tiranába.

DECEMBER

3. Hét magyar szakember – mérnökök, statikusok –  
indultak útnak a földrengés sújtotta Albániába, 

hogy felmérjék a megrongálódott és megmaradt épüle
tek, közművek, utak állapotát. Végül összesen tizenkét 
szakértő dolgozott a bajba jutott országban, ők 17-én 
tértek vissza Magyarországra, 19-én pedig elismerést 
vehettek át a katasztrófavédelemnél. 

3. A szerb és a magyar katasztrófavédelem vezetői 
egyeztettek Mórahalmon. A találkozó célja az 

együttműködés erősítése és a határ menti kapcsolatok 
továbbfejlesztése volt.

4. Megtartotta éves rendkívüli ülését a Tűzvédelmi 
Műszaki Bizottság. A főigazgatóságon mindazon 

szakterületek és szakmai szervezetek képviselői talál
koztak, amelyek érintettek az irányelvek kidolgozásában.

5. Minden hallgató sikeresen levizsgázott a Katasz t-
rófavédelmi Oktatási Központban, így újabb tizen

kilenccel bővült a vasúti veszélyesáru-szállítást ellenőrző 
szakemberek száma.

11. Negyedik alkalommal tartott emlékkonferenciát 
a katasztrófavédelem: 195 éves a magyar gőz

fecskendő – Szabó Pál és fiai, a gőzfecskendő feltalálói 
címmel. A rendezvény résztvevői egy gőzfecskendőt is 
láthattak működés közben.

14. Tizedik alkalommal találkoztak a katasztrófa
védelem jelenleg aktív és már nyugállományba 

vonult vezetői. A rendezvény emléket állított a száz

22-24. A kínai ShenZhenben és Hongkongban 
rendezték meg a GrimpDay Asia kötél

technikaimentési világversenyt, amelyen tizennyolc, 
kötéltechnikai mentést végző csapat mérte össze tudását. 
A HUNOR Mentőszervezet nyolcfős versenycsapata egy 
teljes éven át tartó felkészülés után, az európai meg
méretésen nyert kvalifikációval jutott ki a világ egyik 
legrangosabb kötéltechnikai versenyére. A magyar csapat 
elnyerte a „legkreatívabb” csapatnak járó kitüntetést.

25. Utolsó 2019-es ülésén a Tűzvédelmi Tanácsadó 
Testület egyebek mellett az Országos Tűzvédel

mi Szabályzatban végigvitt változásokkal, a katasztrófa
védelem műveleti és ügyeleti szolgálataival, valamint az 
önkormányzati és önkéntes tűzoltóságok pályázataival 
foglalkozott.

26. A Hajdú-Bihar megyei hivatásos tűzoltóegysé
gek mellett a rendőrség, a honvédség, a men

tőszolgálat, a Vöröskereszt és a reptéri tűzoltók is részt 
vettek a bajba jutott légi jármű kutató-mentő együtt
működési gyakorlatán Debrecenben.

15-16. Az elmúlt évek hagyományait folytatva 
Balatonföldváron megtartotta tovább

képzését a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazga
tóság Krízisintervenciós Csoportja.

18-19. Huszadik ülését tartotta a Magyar-Szlo
vén Katasztrófavédelmi Állandó Vegyes 

Bizottság a szlovéniai Mala Nedelján. 

18-21. A veszélyes áruk légi szállításának elle
nőrzésével kapcsolatosan zajlott négy

napos képzés a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 
péceli objektumában. A kurzust vizsga zárta, amelyet 
tizenkilencen teljesítettek sikeresen.

20. Tizenharmadik alkalommal írták ki a Ne égess! 
elnevezésű pályázatot. A pályázat különleges 

apropója, hogy 2020ban lesz százötven éve, hogy meg
alakult az első budapesti tűzoltóság. A kiemelkedő alko
tásokból kiállítás nyílik a Katasztrófavédelem Központi 
Múzeumában.

21. Tizedik alkalommal rendezték meg a Közös 
Képviselők Napja és Társasházi Expo elnevezésű 

rendezvényt Budapesten, a Lurdy házban. A teltházas kon
ferencia résztvevőit egyebek mellett az is érdekelte, hogy 
miként érintik a lakóközösségeket az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat januártól hatályos változásai.

21-22. A BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóságon tartotta éves ülését a 

Tűzoltóságok és Mentést végző Szervezetek Nemzetközi 
Szövetsége (CTIF) Tűzmegelőzési Bizottsága. A magyar 
szakemberek mellett szlovén, orosz, finn, luxemburgi, 
francia, és – a világhálón keresztül – angol kollégák is 
részt vettek a találkozón.
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százmillió forint értékben. A közösségi szolgálat és a 
katasztrófavédelmi ifjúsági verseny keretében több mint 
tizennyolcezer diákot készítettünk fel.

Tavaly külön hangsúlyt fektettünk a műveletirányítók 
felkészültségének, valamint reagálóképességének javí-
tására. Kiemelt figyelmet fordítottunk az érkező adat-
lapok átvételének idejére. Első alkalommal vizsgáztak 
a műveletirányítók és ügyeletvezetők az e-learninges 
tananyagból. Mindezek mellett a teljes ügyeleti állo-
mány kommunikációs tréningeken vett részt, amelyeken 
hangsúlyosan szerepelt az állampolgárokkal és a társ-
szervekkel történő veszélyhelyzeti kommunikáció. A II. 
Ügyeleti Szakmai Verseny eredményei is azt támasztották 
alá, hogy a kollégák nap mint nap magas színvonalú 
szakmai munkát végeznek. 

A katasztrófavédelmi műveleti szolgálatok hatékonyan 
irányították a komplex káresetek felszámolását, a tűz-
esetek körülményeinek vizsgálatát, valamint a készenléti 
állomány rendszeres szakmai ellenőrzését.

Tovább folytatódott a munka a tűzvizsgálat nemzetközi 
színtéren történő egységesítése érdekében, a magyar 
szakemberek a CTIF tűzvizsgálati munkacsoportülésén 
egy nemzetközi tűzvizsgáló versenysorozat elindítására 
is javaslatot tettek. 

A polgári védelmi szakterület a megelőzés és az esemény-
kezelés hatékonyabbá tétele érdekében felülvizsgálta a 
települési kockázatokat, ennek eredményeként nyolc 
település más katasztrófavédelmi osztályba került.

Továbbképzéseket tartottunk a helyi védelmi bizottsá-
gok elnökei részére a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és 
a Magyar Suzuki Zrt. szakembereivel együttműködve 
Esztergomban, illetve Kiskőrösön. A Katasztrófavédelmi 
Koordinációs Tárcaközi Bizottság Nemzeti Veszélyhely-
zet-kezelési Központ irányításával országos törzsveze-
tési gyakorlatokat tartottunk az árvízi események és a 
rendkívüli téli időjárási helyzetek kezelésére történő 
felkészülés jegyében.

NATO-tagságból adódó feladat volt a többi között a 
tömeges mentési és sérültellátási gyakorlat eredmé-
nyes előkészítése és megvalósítása, ennek érdekében 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem közreműködésével nemzetközi 
konferenciát tartottunk. 

A HUNOR Mentőszervezet Romániában és Szerbiában 
vett részt nemzetközi gyakorlaton, a kötéltechnikai egység 
a GrimpDay Europe és Asia versenyen teljesített remekül. 
A HUSZÁR Mentőszervezet Ausztriában gyakorlatozott. 
Idehaza húsz csapat részvételével lezajlott az önkéntes 
mentőszervezetek első országos szakmai vetélkedője. 

Az önkéntesek létszáma 2019-ben meghaladta a húszez-
ret. Az év során kétszázhárom önkéntes mentőszervezetet 
újraminősítettünk, ez összesen több mint háromezer 
embert érintett. Polgári védelmi felkészítésben több 
mint nyolcvanegyezer ember részesült. A mentőszer-
vezeteket háromszáz esetben alkalmaztuk. Pályázaton 
nyolcvanhárom önkéntes mentőszervezetet támogattunk 

az önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek 
száma. 2019-ben ötvenöt olyan önkéntes egyesület volt, 
amely önállóan tevékenykedett, tizennégy egyesület 
pedig újonnan kötött együttműködési megállapodást. 
Összesen hatszázharminc önkéntes tűzoltó egyesület 
működik Magyarországon. A beavatkozó és a közremű-
ködő egyesületek számának emelkedésével tovább javult 
az ország mentő tűzvédelmi lefedettsége. 

A szakterület 2019-ben elvégezte az önkormányzati tűz-
oltóságok részére központilag biztosított eszközfejlesz-
tési pályázattal kapcsolatos feladatokat is. Valamennyi 
önkormányzati tűzoltóság sikerrel pályázott, amelynek 
eredményeként megújították, bővítették a feladataik 
ellátásához szükséges eszközparkjukat.

Frissítettük a hivatásos tűzoltók napi továbbképzésére 
szolgáló tudástárat, számos oktatóvideót, fényképet, 
szakmai dokumentumot és előadásanyagot publikál-
tunk. A szakterület több országos szintű továbbképzést, 
gyakorlatot szervezett, valamint megrendezte a tűzol-
tósport-, a tűzoltószakmai és műszaki mentési vetélke-
dőt, illetve az országos tűzvizsgálói versenyt. 

A szakterület az Országos Tűzvédelmi Szabályzat mó-
dosításával egyidejűleg felülvizsgálta és átalakította 
mind a tizenkét tűzvédelmi műszaki irányelvet, és egy 
új is készült. 

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság a tragikus kime-
netelű lakástüzek számának csökkentése érdekében 
folytatta a füstérzékelők megismertetését és népszerű-
sítését, ennek keretében ötszáz ilyen készüléket osztott 
szét szociálisan rászorulók között. A bizottság számos 
helyen tartott lakosságtájékoztató fórumokat és tűzmeg-
előzési bemutatókat.

Az elmúlt esztendőben a katasztrófavédelem csak-
nem nyolcvanezer, egészen pontosan 79 ezer 
922 káresetet kezelt, tehát elmondható, hogy 

az előző évhez képest jelentős emelkedés következett 
be az események számában. Ez a mutató magasabb 
az elmúlt évek átlagánál is, a változásért elsősorban a 
korábbinál kedvezőtlenebb időjárási viszonyok okolha-
tóak. A megemelkedett esetszámok természetesen nem 
okoztak fennakadást a magyarországi mentő tűzvédelem 
ellátásában, az azokat kezelő tűzoltóságok megfelelően 
hajtották végre feladataikat. 

Folytatódott az önkéntes tűzoltó egyesületek mentő 
tűzvédelemben való szerepvállalásának erősítése. A 
számukra kiírt központi pályázatnak köszönhetően je-
lentős anyagi és eszköztámogatásban részesültek. Tovább 
nőtt mind a hivatásos tűzoltóságokkal közösen, mind 

Erdélyi Krisztián
tűzoltó dandártábornok

főigazgató-helyettes
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 Tavaly a 2018-as évhez képest mind a tűzesetek, mind 
a műszaki mentések száma emelkedett: a tűzeseteknél 
a szabadterületi tüzek száma nőtt jelentősen, csaknem 
a duplájára. Műszaki mentésekből 2019-ben nagyjából 
tizenhárom százalékkal volt több, mint az azt megelőző 
évben. Továbbra is jellemző, hogy az esetek kilencven-
kilenc százaléka egyes, vagy egyes kiemelt fokozatú 
káresemény. 

 A beavatkozó állomány – a napi továbbképzések 
keretein belül – több mint tízezer különböző típusú 
gyakorlaton vett részt. Mindezeken túl több komplex 
gyakorlatot is tartottak az országban: Hajdú-Bihar me-
gyében az épülő M4-es autópályán tömeges balesetet 
szimuláltak, a pécsi Pécsbánya rendező-pályaudvaron 
vasúti káreseményt számoltak fel, Biatorbágyon talajszint 
alatti beavatkozás témakörében zajlott katasztrófa-fel-
számolási együttműködési gyakorlat, Debrecenben pedig 
bajba jutott légijárműkutató-mentő együttműködési 
gyakorlat volt.

 Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság és a területi 
tűzmegelőzési bizottságok tavaly csaknem kétezer-öt-
száz rendezvényen jelentek meg, ezek során több mint 
nyolcszázötvenezer emberhez juttatták el a tűzmegelőzést 
célzó ismereteket. A tűzmegelőzéshez kapcsolódó esemé-
nyek megszervezésébe több mint háromszáz közösségi 
szolgálatos diákot vontak be. 

 Nagy sikerrel zárult az alkotói pályázat, amelyre ösz-
szesen 8 ezer 692 mű érkezett. A „Nyitott szertárkapu” 
elnevezésű országos eseménysorozat keretében több 
ezer gyermek ismerkedhetett meg játékos formában a 
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tűzoltók életével és a mindennapok során előforduló 
tűzveszélyekkel. A katasztrófavédelem 2019-ben is részt 
vett a Nagy Sportágválasztó elnevezésű rendezvényen, 
valamint a „Biztonság hete” elnevezésű programokon. 
Konferenciát szervezett a szabadtéri tüzek megelőzé-
sével kapcsolatos tapasztalatokról, a mezőgazdasági 
betakarítási munkákkal összefüggő káresetek megelő-
zése érdekében, valamint a nagy elődök munkásságát 
bemutató konferenciasorozat keretében Szabó Pál és 
fiai, a gőzfecskendő feltalálói emlékére.

 2019 sem telt el extrém időjárási jelenségek – jég-
eső, heves zivatar – nélkül, ezek leginkább Békés, Bor-
sod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Heves és Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében okoztak károkat és fennakadásokat. 
A kárelhárítást a hivatásos katasztrófavédelmi szervek 
által működtetett operatív munkaszervek koordinálták, 
a védekezésben a katasztrófavédelem erőin túl önkéntes 
tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek, valamint ön-
kéntesen segítséget nyújtó állampolgárok is részt vettek.

 A megelőzési munka szerves részeként a hivatásos 
katasztrófavédelmi szervek állománya az év során több 
mint tizenhatezer polgári védelmi ellenőrzést hajtott 
végre. A polgári védelmi szakterület 2019-ben több 
mint ezerhétszáz gyakorlatot tartott. Ezek közül két 
értékteremtő gyakorlat emelkedik ki, ezek az önkéntes 
mentőszervezetek bevonásával zajlottak: tavasszal a vizek 
kártételei elleni védekezés jegyében nagy kiterjedésű 
helyi vízkárelhárítási terepgyakorlatot szerveztek, ezen 
tizenöt szervezet kétszázharminc embere dolgozott, míg a 
téli felkészülés részeként a téli operatív mentőegység mu-
tatta be speciális felderítő és nehéz műszaki képességeit.

 Az önkéntes mentőszervezetekben feladatot vállaló 
állampolgárok létszáma mára meghaladja a húszezret. 
2019-ben nyílt először lehetősége a mentőszervezeteknek 

szakmai vetélkedőn összemérni tudásukat. A felkészíté-
seken kívül fontos szempont a mentőcsapatok fejlesztése 
európai uniós, illetve hazai költségvetési forrásból. Az 
év végén a nemzeti minősítéssel rendelkező önkéntes 
mentőszervezetek összesen negyvenöt felmálházott 
járművet vehettek át, amelyek kiválóan használhatóak a 
vizek kártételei elleni védekezés, a szélsőséges időjárási 

Önkéntes tűzoltóságok pályázatainak alakulása
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korlaton. A csapat igen tartalmas évet tudhat maga 
mögött, az ENSZ INSARAG feladatok teljesítése mellett 
a mentőkutyás egysége is megmérette magát.

  A HUNOR kötéltechnikai egysége nyáron Belgiumból 
négy kontinens harminc mentőcsapata közül – a legjobb 
európai egységként – elhozta az ezüstérmet a rangos 
nemzetközi GrimpDay kötéltechnikai versenyről. Ezután 
novemberben a GrimpDay Asia világversenyen elnyerte 
a „legkreatívabb” csapatnak járó kitüntetést.

nyeket. Ezen a szakterületen is megmérették magukat 
a kollégák: a balatonföldvári Hotel Jogarban tartott II. 
Ügyeleti Szakmai Versenyen hatvan induló egyéniben és 
csapatban mérte össze tudását. A versenyen az elméleti 
feladatok mellett valós, összetett káresemény kezelését 
oldották meg a csapatok. A feladat minden csapat szá-
mára azonos volt a saját megyéjére jellemző helyszínnel 
és a rendelkezésre álló erőkkel, eszközökkel.

 A HUNOR hivatásos mentőszervezet 2019-ben egye-
bek mellett részt vett az április elején Romániában meg-
tartott Vigorous Warrior 2019 NATO terepgyakorlaton, 
illetve a szerbiai SRBIJA 2019 elnevezésű, földrengés 
okozta veszélyhelyzetek elhárítását célzó komplex gya-

 Az ügyeleti állomány helyismeretének bővítése ér-
dekében a megyei fő- és művelet-irányító ügyeleteken 
szolgálatot teljesítő ügyeletesek egy-egy hivatásos tűz-
oltó-parancsnokságon vettek részt felkészülésen, ezeket 
a helyi vezetők tartották. Megismerték a megye földrajzi 
jellemzőit és a szakmai szempontból kiemelt létesítmé-

események, valamint a klímaváltozás következtében 
kialakult helyzetek során, illetve általuk növelhető a 
települések önvédelmi képessége.

Az önkéntes mentőszervezetek létszámának
és alkalmazásának alakulása

7

Köteles pv. szervezet
alkalmazása

Önkéntes mentőszervezet
alkalmazása

Mentőszervezet
létszáma

0

50

100

150

200

250

300

350

300

20192018201720162015201420132012

25000

20000

15000

10000

5000

0

114
121

2

194

1

198

1

252

0 0

300

1400

8300

10000

14000

184000

20200 20200 20200

25

70

47
35

Tűzvizsgálat megindításának okai

Szakmai
okból

203

73

321

112

Haláleset
miatt

Tűzeset
fokozata
miatt

Bűncselekmény
gyanúja
miatt

Általános Főigazgató-helyettesi Szervezet



44 45

Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet

A katasztrófavédelem hatósági szakterületének 
munkáját 2019-ben is az ügyfélközpontú, tá-
mogató hatósági jelenlét, a széles körű előzetes 

tervegyeztetések és konzultációs lehetőségek, valamint a 
hatósági és szakhatósági eljárások szakszerű és jogszerű 
lefolytatása jellemezte. 

Az országosan egységes jogalkalmazási gyakorlatnak, az 
ügyfelek szakmai szervezeteivel való szoros együttmű-
ködésnek, és a szolgáltató közigazgatási szemléletnek 
köszönhetően a hatósági és iparbiztonsági felügyelet 
alatt álló szervezetek a szabályokat jellemzően betartják, 
az önkéntes jogkövetés és ezáltal a biztonság erősödött.

Az év egyik kiemelkedő eredménye az Országos Tűzvédel-
mi Szabályzat módosítása volt. Azzal, hogy a szakterület 
az előkészítésbe harminc szakmai szervezetet bevont, 

Az eddigi tapasztalatok és az ellenőrzések hatékony-
ságának vizsgálata alapján új ellenőrzési módszereket 
vezettünk be, ezek eredményeként 2019-ben jelentősen 
javult a szabálytalanul fuvarozott veszélyes szállítmá-
nyok felderítési mutatója, ami csökkenti a balesetek 
kockázatát. Szintén a kockázatok csökkentése volt a 
cél az illegális gázforgalmazás, a járművekről történő 
értékesítés, valamint a közúti balesetben vagy tűzeset 
kapcsán érintett gázpalackok kezelését feldolgozó mun-
kaműhelyek megszervezésével. 

A létfontosságú rendszerek és létesítmények által nyúj-
tott közszolgáltatások folyamatossága érdekében az év 
folyamán az érintettek gyakorolták a biztonsági tervek 
alkalmazását és végrehajtását. Erősödött az együttmű-
ködés az üzemeltetőkkel és a kijelölő hatóságokkal. A 
hatósági felügyelet alatt álló kijelölt nemzeti létfontos-
ságú rendszerelemek száma több mint harmadával, az 
alapvető szolgáltatást nyújtó üzemeltetők száma pedig 
majdnem ötszörösére emelkedett. 

2019-ben első alkalommal szerveztünk a kijelölt létfon-
tosságú rendszerekhez kapcsolódó országos gyakorlatot. 
Ezen rámutattunk a rendszerek közötti kölcsönös füg-
gőségekre, amelyek vizsgálata elősegíti a káresemények 
hatékony kezelését, és növeli a reagálóképességet. A 
kritikus infrastruktúrák védelme területén a hatósági 
munka és a gyakorlat fő hozadéka, hogy ezen szolgál-
tatások rendkívüli körülmények között is folyamatosan 
működtethetőek.

A harmadik alkalommal megtartott Tavaszi Hatósági 
Kerekasztal rendezvényen a társhatóságokkal és szakmai 
szervezetekkel meghatározott célkitűzéseket közösen, 
sikerrel megvalósítottuk. 

2019-ben kiemelt figyelem irányult a sokoldalú képesség-
fejlesztésre. A mobil informatikai eszközök és a speciális 
járművek beszerzése mellett az állomány szakmai isme-
reteit is tovább mélyítettük. Megújultak a továbbképzési 
tematikák, a szakmai versenyek, valamint nívós hazai és 
nemzetközi konferenciákon, szakmai munkaműhelyeken 

és a gyakorlati alkalmazási tapasztalatok bekerültek, 
sikerült a szabályzó széles körű elfogadottságát elérni. 
A jogszabály kihirdetését követően felkészítések sora 
segíti annak alkalmazását.

Szintén fontos mérföldkő a „VIZEK” projekt eredmé-
nyeként elkészült, a vízügyi hatósági eljárások teljes kö-
rének elektronikus lefolytatására alkalmas informatikai 
rendszer. A korábban beszerzett modern számítógépes 
eszközpark lehetővé teszi, hogy az elkészült elektronikus 
vízikönyvi hatósági nyilvántartás és az elektronikus víz-
készletjárulék-rendszer, valamint az ingatlan-nyilvántar-
tás közvetlen elérésével a katasztrófavédelem vízügyi és 
vízvédelmi hatáskörében gyorsabban és hatékonyabban 
járjon el.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
megelőzése érdekében végzett tevékenység során újabb 
és újabb kihívások jelentkeznek, így az engedélyezé-
si-felügyeleti feladatok mellett megoldást kell találni 
a veszélyes üzemek elöregedésével, a karbantartási 
rendszerekkel és az alvállalkozók kezelésével összefüggő 
biztonsági kérdésekre. A hazai és a nemzetközi gyakorlat 
ismeretében elkészítettük azt a stratégiát és feladattervet, 
amelynek az iparbiztonsági hatáskörök gyakorlása során 
történő alkalmazásával, az üzemeltetőkkel, továbbá 
szakmai szervezetekkel együttműködve javulás érhető el.

A nukleáris biztonságot a veszélyes vagy sugárzó anyagok 
felderítésére alkalmazott speciális járművek, eszközök és 
informatikai alkalmazások korszerűsítése révén biztosítot-
tuk. 2019-ben a szakértői állomány részvételével elkészült 
egy magas műszaki színvonalú új központ, amely alkalmas 
a nukleárisbaleset-elhárítási feladatok koordinálására, 
a döntéselőkészítésre, a korai előrejelzéshez kapcsolódó 
feladatok ellátására és a lakosság tájékoztatására. 

és közös gyakorlatokon vettek részt a kollégák. A meg-
szerzett tapasztalatok az eljárásrendek és módszertani 
útmutatók révén a napi munka részévé váltak.

Európai uniós források felhasználásával, korszerű in-
formatikai megoldások alkalmazásával fejlesztettük a 
radiológiai távmérő hálózatot, a veszélyes üzemek moni-
toring és lakossági riasztó rendszerét, valamint kiépültek 
a megyei iparbiztonsági információs központok. Önálló 
projekt keretében elkészült egy fejlett informatikai mun-
kafolyamat-támogató rendszer.

A kiegyensúlyozott, tudatosan tervezett hatósági mun-
ka megelőzési és kockázatcsökkentési tevékenységgel 
biztosította a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
fejlesztések megvalósítását, a kritikus infrastruktúrák 
üzemfolytonos működését, a vagyoni javak és minde-
nekelőtt az emberi élet megóvását.

Dr. Mógor Judit
tűzoltó dandártábornok

hatósági főigazgató-helyettes
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 A gyermekek biztonságát szem előtt tartva az előző 
években a bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák, 
2019-ben pedig a középiskolák tűzvédelmi helyzetének 
javítása volt a fő célkitűzés. A tűzvédelmi hatóság a 
létesítményeket működtetők számára előzetes konzul-
tációkat és szakmai tanácsadásokat tartott, ezek után 
nagyjából ezer hatósági ellenőrzés során vizsgálta a 
középiskolák tűzbiztonsági helyzetét. Az előzetes kon-
zultációk eredményeként a létesítmények tűzvédelmi 
helyzete már az ellenőrzések előtt javult, a vizsgálatok 
eredményeként pedig a hiányosságok megszűntek. 

 Május végén ötödik alkalommal rendezték meg az 
Országos Tűzmegelőzési Vetélkedőt a katasztrófavé-
delmi szervek hatósági feladatokat ellátó munkatársai 
számára. A versenyfeladatok értékelése alapján az ország 
legjobbja Hajdú-Bihar megye csapata lett, az egyéni el-
sőséget pedig Bata Ádám tűzoltó őrnagy (Heves megye) 
szerezte meg.

  A tűzmegelőzési szakterület 2019-ben országosan 
összesen csaknem ötvenötezer hatósági és szakhatósági 
eljárást folytatott le, a tűzvédelmi hatósági ellenőrzések 
és szemlék száma pedig meghaladta az ötvennyolcezret. 
A szakemberek a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
beruházásokkal kapcsolatosan ezerháromszáz tűzvédel-
mi engedélyezést végeztek el soron kívül.

 Az elmúlt években bevezetett gyakorlati próbák ered-
ményesen támogatták az M3 metró északi szakasza fel-
újított állomásainak átadását. A januári, valós körülmé-
nyeket leképező füstpróba bizonyította, hogy a felújítás 
során beépített tűzvédelmi berendezések hatékonyan 
működnek. A rekonstrukció eredményeként az érintett 
metrószakasz jelentősen biztonságosabbá vált.

  Az új alapokra helyezett Országos Tűzvédelmi Szabály-
zat a beruházói, tervezői szabadság további erősítésével 
és modern követelményrendszerével lehetővé teszi, hogy 
az építészetileg összetett, nagy alapterületű, különleges 
szerkezetű épületeket költséghatékonyabb módon, 
rugalmasabb műszaki megoldások alkalmazásával le-
hessen megtervezni úgy, hogy közben nem csorbulnak 
a tűzbizonsági elvárások.

 A vízügyi hatósági szakterület 2019-ben országosan 
32 ezer 525 vízügyi és vízvédelmi hatósági szakhatósági 
ügyben járt el. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházások engedélyezéséhez összesen 
2 ezer 41 vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági 
eljárás kapcsolódott. A vízi létesítmények biztonságos és 
jogszerű, továbbá a víziközmű-létesítmények üzemfoly-
tonos működésének érdekében a szakemberek csaknem 
háromezer-hatszáz ellenőrzést és szemlét tartottak. 
A szakterület ezen kívül kiemelt figyelmet fordított a 
szennyezés-csökkentési ütemtervek benyújtására is.

Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet
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Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet

 A katasztrófavédelmi mobil laborjárműveken szol-
gálatot teljesítő állomány képességeinek fejlesztését a 
rendszeres gyakorlatok mellett a területi és országos 

 Az elmúlt esztendőben az iparbiztonsági szakterület 
munkatársai több alkalommal külföldön is gyarapították 
tudásukat, bizonyították felkészültségüket. Ilyen volt 
a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség Las Vegas-ban 
rendezett radiológiai felderítési gyakorlata, amelyen a 
katasztrófavédelem négy munkatársa vett részt. A felderí-
tőcsapat olyan területeken is megtalálta a szervezők által 
elrejtett sugárforrásokat, ahol más országok csapatainak 
nem sikerült, teljesítményükkel elnyerték a szervező 
Egyesült Államok és a Nemzetközi Atomenergia-ügy-
nökség elismerését. A veszélyesáru-szállítási szakterület 
munkatársai európai uniós tagállamokban megrendezett 
továbbképzéseken, valamint közös nemzetközi ellenőrzé-
seken vettek részt. A hatékonyságot biztosító nemzetközi 
tapasztalatok alkalmasak arra, hogy a katasztrófavédelem 
a hazai végrehajtásba is átültesse azokat.

 Magyarországon 113 felső, 146 alsó küszöbértékű, 
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, valamint 359 
küszöbérték alatti üzem működik, ezek hatósági fel-
ügyeletét a Seveso III. Irányelvben és a hazai szabályo-
zókban foglaltaknak megfelelően felkészült állomány 
biztosítja. A szakterület több mint kétezer ellenőrzés, 
helyszíni szemle és üzemazonosítás elvégzésével vizs-
gálta az üzemek jogszerű és biztonságos működtetését, 
a védelmiterv-gyakorlatok megfelelőségét, továbbá az 
engedélyezési eljárásokban azt, hogy teljesülnek-e a 
jogszabályi követelmények.

 Az öntözési célú vízhasználat támogatása érdekében a 
BM OKF részt vett a jogszabályváltozás előkészítésében 
is, amelynek eredményeként az egynyári öntözést felvál-
totta az egyszerűsített öntözési vízhasználat, valamint 
új jogintézményként létrejött a rendkívüli öntözési célú 
vízhasználat.

 2019-ben a vízvédelmi hatósági és operatív tevé-
kenység nagyobb hangsúlyt kapott. Az állomány célzott 
felkészítésével, az éves felügyeleti tervek kidolgozásával 
és végrehajtásával erősödött a felszíni és felszín alatti 
vizek hatósági védelme.

VP-2-4.1.4-16 öntözések engedélyezése
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Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet

 2019. november 29-én országos kritikusinfrastruktú-
ra-védelmi komplex, katasztrófa-felszámolási és együtt-
működési gyakorlatot tartott a főigazgatóság a Baranya 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a Pécsi Tu-
dományegyetemmel, társszervek, valamint energia- és 
közműszolgáltatók közreműködésével. A gyakorlat célja 
azon intézkedések, eljárásrendek, erők és eszközök gyako-
roltatása, működés közbeni ellenőrzése volt, amelyek egy 

létfontosságú rendszerelem üzemmenet-folytonosságá-
nak biztosításához szükségesek, illetve az iparbiztonsági 
hatósági felügyelet szempontjából indokoltak.

 A katasztrófavédelmi mobil laborok 2019-ben legtöbb-
ször ismeretlen vegyi anyagokkal kapcsolatos felderítést 
és az anyagok azonosítását hajtották végre.

tett intézkedéseknek, valamint a 2019-től alkalmazott 
új ellenőrzési munkamódszereknek köszönhető. Az el-
múlt évben öt alkalommal – a társszervek bevonásával 
– zajlott többnapos DISASTER ellenőrzési akció, ezek 
keretében csaknem tizennégyezer járművet vizsgáltak 
meg a szakemberek.

 Az ADR-es gépjárművek felügyeletét végző ellenőrök 
harmadik országos szakmai vetélkedőjét 2019-ben Bala-
tonföldváron tartották. Az első helyen a Nógrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság csapata végzett.

verseny is szolgálta, amelyeken a megyei csapatok radio-
lógiai, biológiai, vegyi, vízanalitikai és vezetéstechnikai 
feladatokban mérték össze tudásukat. A versenyt a 
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tisza 
Labor hívónevű csapata nyerte.

 A veszélyes szállítmányok ellenőrzéséért felelős szak-
terület tavaly 6 ezer 968 alkalommal, összesen 36 ezer 
541, veszélyes árut szállító közúti, vasúti, vízi járművet, 
valamint 197, veszélyes árut tartalmazó légi szállítmányt 
ellenőrzött. 2019-ben 44 százalékkal több szabálytalan 
járművet derítettek fel, mint az azt megelőző évben. 
Ez az ellenőri állomány szakmai képességfejlesztésére 

A vészhelyzeti felderítések fajtáinak megoszlása
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A gazdasági főigazgató-helyettesi szervezet a ko-
rábbi évekhez hasonlóan 2019-ben is jelentős 
eredményeket ért el, amelyekkel hozzájárult a 

katasztrófavédelmi szervezetrendszer céljainak megva-
lósításához. A gazdálkodási feladatok fókuszában a kor 
kihívásainak megfelelő színvonalú gépjármű- és eszköz-
park kialakítása, valamint a technikai eszközállomány 
és a védőfelszerelések korszerűsítése, modernizálása, 
az informatikai fejlődés állt. A szakterület főosztályai 
e célok szem előtt tartásával hajtották végre 2019-es 
feladataikat. 

Sikeresen folytatódott a magasabb minőségű kataszt-
rófavédelem megvalósítását lehetővé tevő, európai 
uniós finanszírozású, a katasztrófavédelem valamennyi 
területét érintő, mintegy 52,7 milliárd forint összértékű 
projektek megvalósítása.

A korszerű elhelyezési feltételek biztosítása és az ener-
giahatékony üzemeltetés érdekében, szintén KEHOP-pá-
lyázat keretén belül tizenhét ingatlan épületenergetikai 
fejlesztése zajlik, ezen túlmenően hazai forrásból a 
2019. évi energiaracionalizálási pályázat keretében öt 
ingatlan energetikai beruházásai valósulhattak meg. Az 
éves intézményi beruházási és felújítási keretből további 
hatvankét ingatlan beruházási és felújítási munkálatait 
sikerült elvégezni 273,7 millió összértékben.

A költségvetés a pályázati rendszer keretében tavaly is 
támogatta az önkéntes tűzoltó egyesületek, az önkéntes 
mentőszervezetek, valamint az önkormányzati tűzol-
tóságok működését: hatszáznyolc szervezet részére, 
összesen 496,6 millió forint értékben biztosított több 
mint hétezer-hatszáz eszközt. Öt önkéntes egyesület az 
igényeknek megfelelően kifejlesztett Mahindra típusú 
gyorsbeavatkozó járművet vehetett át.

Az ország tűzoltási és műszaki mentési feladatainak 
rendszerében, technikai biztosításában kiemelt fontos-
ságú magasból mentő tűzoltó gépjárművek beavatkozó 
képességének szinten tartása érdekében a BM OKF 
saját forrás felhasználásával két 32 méteres és egy 42 
méteres emelési magasságú magasból mentő gépjármű-
vet szerzett be. A katasztrófavédelem alapfeladatainak 
maradéktalan ellátása érdekében a főigazgatóság tovább 
folytatta a személygépjárművek amortizációs cseréjét, 
amelynek keretében tavaly negyvenhárom gépkocsit 
adott át és további ötvenhét beszerzését indították el, a 
program 2020-ban valósul meg. 

Folytatódott a modern épületgépészeti vezérlőrend-
szer országos kiépítése, amelynek keretében az elmúlt 
évben harminckét laktanya híradópultját fejlesztették. 
A hivatásos tűzoltóságokra, őrsökre telepített rendszer 
közvetlenül fogadja a műveletirányítási rendszerből 
(PAJZS) érkező riasztásokat és indítja el a megfelelő 
épületvezérlő folyamatokat. 

A feladatellátás hatékony támogatása érdekében korszerű 
vezetékes távközlési technológiát alkalmazó IP telefo-

Számos ingatlan-beruházás zajlott az év során. Sopron-
kövesden befejeződött a katasztrófavédelmi őrs építése, 
Fehérgyarmaton, Gyöngyösön, Kiskőrösön és Villányban 
megkezdődött a kivitelezés. A Gazdasági Ellátó Központ 
központi raktárbázisa új, korszerű, nyolcszáz négyzetmé-
teres csarnokkal bővült. A kor követelményeinek meg-
felelő építményben egyebek mellett az árvízvédelemhez 
szükséges készleteket tárolják majd.

Folytatódott a készenléti gépjárművek amortizációs cseré-
je, illetve a katasztrófavédelem járműparkjának fejlesztése 
érdekében tíz kritikusinfrastruktúra-bevetési egység és 
egy oktató katasztrófavédelmi mobil labor gépjármű, négy 
szimpla- és tizenhárom duplafülkés erdőtüzes vízszállító 
gépjármű állt rendszerbe. Emellett 2019-ben a BM OKF 
beszerzett száznegyven terepjárót, ezek közül negyvenöt, 
árvíz- és lakosságvédelmi eszközökkel felszerelt járművet 
átadott az önkéntes mentőszervezeteknek.

KEHOP-projekt keretében tavaly ötvenhat lakossági 
riasztó-tájékoztató és ugyanennyi monitoring végpont 
létesült, megújult a BM OKF radiológiai és távmérő-
hálózata, illetve a lakossági riasztórendszerek vezér-
lése. Folytatódott a Balaton térségének emelt szintű 
kataszt rófavédelmi fejlesztése. Ezen projekt keretében 
három tóközepi és négy új, part menti viharjelző-állomás 
létesült, továbbá a térség közbiztonsága érdekében a 
Somogy, a Zala és a Veszprém megyei katasztrófavé-
delemhez korszerű gépjárművek, eszközök kerültek, 
illetve a balatonfüredi és a balatonboglári önkormányzati 
tűzoltóság felújított gépjárműfecskendőt kapott. 

Mindezek mellett európai uniós forrásból mezőgazda-
sági öntözéssel kapcsolatos vízgazdálkodási, fenntartói, 
hatósági, adózási és kutatási-statisztikai feladatok támo-
gatását célzó fejlesztések valósultak meg.

nokat és univerzálisan használható, modern drónokat 
szerzett be a katasztrófavédelem.

A gazdasági szakterület feladata tavaly is az erőforrások 
biztosítása volt: a hazai költségvetési források és a pá-
lyázati lehetőségek maximális kihasználása 2019-ben is 
nagy előrelépést hozott a katasztrófavédelem életében. 

A szakterület éves tevékenységét a kiemelt feladatok 
végrehajtásán túl a komplex, eredményorientált szem-
lélet és a fejlődés jellemezte. A feszes, költséghatékony 
gazdálkodásnak köszönhetően a katasztrófavédelem 
tartozás nélkül zárta az évet. A munkatársak feladataikat 
precízen, maximális elhivatottsággal, tudásukat folyama-
tosan fejlesztve végezték, ezzel járulva hozzá a kataszt-
rófavédelmi szervezet stratégiai céljainak eléréséhez.

Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet

Bartók Péter
tűzoltó dandártábornok

gazdasági főigazgató-helyettes
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 A katasztrófavédelem saját költségvetésből 2019-ben 
több mint hatezer védőfelszerelést, köztük bevetési 
védőruhákat, sisakokat, csizmákat, légzőpalackokat, 
nehézgázvédő ruhákat szerzett be, ezek összértéke meg-
haladta a hatszáznyolcvan millió forintot. Mindezek 
mellett szakfelszerelések, technikai eszközök is kerültek a 
rendszerbe, köztük benzinmotoros láncfűrészek, áramfej-
lesztők, tűzoltólétrák, emelők, nagyjából negyvenhárom 
millió forint értékben.

Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet

Katasztrófavédelmi eszközbeszerzések 2018 - 2019.
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2019-ben évben rendszerbe állított járművek

Megnevezés Mennyiség Költség Forrás megnevezése

Személygépjármű 43 db 246,5 millió Ft BM OKF saját költségvetése

Magasból mentő gépjármű 3 db 663,6 millió Ft BM OKF saját költségvetése

Mahindra gyorsbeavatkozó jármű 
(önkéntes tűzoltó egyesületek számára) 5 db 104,2 millió Ft BM OKF saját költségvetése

Kritikusinfrastruktúra-védelmi 
Bevetési Egység (KIBE) jármű 10 db 195,4 millió Ft EU által biztosított forrás

Dupla- és szimplafülkés vízszállító 
tűzoltó gépjármű 17 db 2 321,5 millió Ft EU által biztosított forrás

KML oktató gépjármű 1 db 207, millió Ft EU által biztosított forrás

Árvíz- és lakosságvédelmi jármű 
(önkéntes mentőszervezetek számára) 45 db 646,6 millió Ft EU által biztosított forrás

Összesen 124 db 4384,8 millió Ft  
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  2019-ben a KEHOP-1.6.0-15-2016-00017 Önkéntes 
mentőszervezetek fejlesztése és felkészítése elnevezésű 
projekt keretében a BM OKF beszerzett száznegyven 
terepjárót, amelyből negyvenöt árvíz- és egyéb lakos-
ságvédelmi helyzetben használható járművet – a be-
avatkozáshoz szükséges eszközökkel együtt – átadott 
az önkéntes mentőszervezeteknek.

Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet

A BM OKF központi költségvetéséből 2019-ben megvalósult, jelentősebb (10 millió forint feletti)
beruházási és felújítási munkálatok

Megnevezés Költség Forrás megnevezése

Bajai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság: vezetékrendszerek és vizesblokk 
korszerűsítése 11,9 millió Ft BM OKF saját költségvetése

Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság: homlokzati hőszigetelés 20 millió Ft BM OKF saját költségvetése

Debreceni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság: aggregátorcsere 15,2 millió Ft BM OKF saját költségvetése

Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: B szárny tetőfelújítása 11,8 millió Ft BM OKF saját költségvetése

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: udvari burkolat felújítása 14,1 millió Ft BM OKF saját költségvetése

Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság: tömlőszárító-torony külső 
felújítása 11,8 millió Ft BM OKF saját költségvetése

Logisztikai raktárcsarnok 176,9 millió Ft EU által biztosított forrás

Sopronkövesdi Katasztrófavédelmi Őrs építése 117,8 millió Ft EU által biztosított forrás és
BM OKF saját költségvetése

 A katasztrófavédelmi őrsök megvalósítása során fon-
tos szempont a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak 
csökkentése. Szintén fontos cél a magasabb szintű ka-
tasztrófavédelem, valamint a katasztrófákkal szembeni 
ellenállóképesség javítása.

 Budapest tizenhetedik kerületében található a katasz t - 
rófavédelem új központi raktára. A hat méter belmagas-
ságú, fűthető csarnok építésekor szem előtt tartották a 
környezetvédelmi szempontokat is: az épület megfelelő 
hőszigetelést, napelemeket, korszerű világítást kapott. 

Informatikai fejlesztések

Megnevezés Forrás megnevezése Költség

Az ESR-112-es projekt keretében az automatikus helymeghatározás 
megjelenítő felületének kialakítása a PAJZS riasztási és döntéstámogatási 
rendszerben (szoftver) 

Belső fejlesztés -

A BM OKF központi honlapjának megújítása BM OKF saját költségvetése 16,78 millió Ft

Gépészeti vezérlőrendszer kiépítése (31 darab) BM OKF saját költségvetése 30,1 millió Ft

Pilóta nélküli légi járművek beszerzése (4 darab) BM OKF saját költségvetése 6,69 millió Ft

Asztali (IP) telefonkészülékek beszerzése (77 darab) BM OKF saját költségvetése 9,4 millió Ft
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 A szervezet 2019-ben több jelentős beruházást, felújí-
tást valósított meg. Ezek között kiemelkedő a központi 
garázs teljes rekonstrukciója és a tisztán elektromos 
meghajtású személygépjárművek működtetéséhez szük-
séges, hatvannégy berendezésből álló országos töltőhá-
lózat kiépítése. A szervezet az elektromos személykocsik 
speciális műszaki tulajdonságai miatt, illetve a bizton-
ságos működtetés érdekében egyedi képzési programot 
dolgozott ki, emellett folyamatosan zajlottak az alap- és 
emelt szintű vezetéstechnikai tréningek is.

 Az év jelentős eredménye, hogy a központ raktárbázisa 
új csarnokkal bővült, nyolcszáz négyzetméterrel növelve 
a rakterületet. 

 2019-ben a HUNOR és a HUSZÁR mentőszervezet 
külföldi és hazai gyakorlatainak, rendezvényeinek logisz-
tikai támogatása tervszerűen teljesült; a legösszetettebb 
előkészületet a HUNOR romániai és szerbiai gyakorlata 
igényelte, valamint a kötéltechnikai csapat nemzetközi 
versenyeken való részvétele Belgiumban és Kínában. 

 Eredményes évet zárt a balatonföldvári Jogar Tovább-
képző Központ és Hotel, amely az évben tovább javította 

BM OKF Gazdasági Ellátó Központ
kihasználtságát és erősítette a hazai turizmusban betöltött 
szerepét. A felújított NARO Camping 2019-ben első alka-
lommal adott otthont a katasztrófavédelmi gyermektá-
bornak. Az informatikai fejlesztések keretében elkészült 
a NARO Camping kamera- és WIFI hálózata, valamint 
az BM OKF Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő 
Központ helyiségének informatikai kialakítása is.

 A GEK kéményseprői 2019 végén már az ország 17 
megyéjében 2 ezer 672 település több mint 2 és félmillió 
lakossági égéstermék-elvezetőjének rendszeres ellenőr-
zését és műszaki felülvizsgálatát látták el. A központ 
több mint hatszáz szakmunkása és mestere az év során 
összesen 1 millió 112 ezer kéményvizsgálatot végzett. 
Munkájuk eredményeként a katasztrófavédelem ellá-

tási területén minden társasházi égéstermék-elvezetőt 
ellenőriztek. 2019-ben a BM OKF GEK kéményseprői 
társadalmi célú reklámkampány főszereplői voltak. 
A májustól augusztus végéig tartó integrált kampány 
keretében a kommunikációs eszközök széles palettáját 
alkalmazva hívta fel a lakosság figyelmét a szervezet 
a kéményseprői munka fontosságára és az ellátásban 
végbement változásokra. A reklám hatásos volt.

 Az országos szúnyoggyérítési program 2019-ben is 
a GEK koordinációjában valósult meg, a kezelt terü-
let nagysága rendhagyó módon 1 millió 108 ezer 282 
hektár volt. A korábbi évek gyakorlata szerint biológiai 
lárvagyérítéssel, valamint légi kémiai és földi kémiai 
imágógyérítéssel április 29. és szeptember 15. között 
zajlott a program. 

Az időjárás miatt 2019 nyarán extrém szúnyoginvázió 
alakult ki országszerte. A rendkívüli helyzet megoldása 
érdekében a központ már június közepétől intenzí-
vebbé tette a védekezést, hetente átlagosan százezer 
hektáron csökkentették a kifejlett szúnyogok okozta 
inváziót. A kormány egyedi kormányhatározattal 825,4 
millió forint többletforrást biztosított, így július végére 
mérséklődött a csípőszúnyog-ártalom, minden tervezett 
kezelést elvégeztek a szakemberek.

A lakossági kéményseprés
ellátása

Katasztrófavédelem Közszolgáltató

Az Országos Szúnyoggyérítési Program települései
a turisztikai rendezvényekkel és önkormányzati
igényekkel kiegészítve
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 A BM HEROS vállalatcsoport elsődleges feladata a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzoltó- és 
speciális járműveinek gyártása és felújítása, valamint a 
tűzoltástechnikai eszközök és védőfelszerelések beszerzé-
se, a hivatásos katasztrófavédelem járműállományának 
technikai kiszolgálása, javítása, valamint a légzésvédelmi 
eszközök felülvizsgálata és karbantartása.

 2019 szeptemberében elkészült a BM HEROS LEK 
Kft. korszerű gyártó üzemcsarnoka az Ezüstfa utcai 
telephelyen. A mintegy 3 ezer négyzetméter alapterü-
letű, teherautók befogadására is képes, 13 járműbeállós 
csarnok jelentősen növeli a gyártási kapacitást.

 A BM HEROS LEK Kft. a hivatásos katasztrófavédelem 
teljes járműállományának, valamint eszközeinek technikai 
kiszolgálását és javítását, továbbá légzésvédelmi eszközök 
felülvizsgálatát és karbantartását a központi és három 
területi szervizén túl több mint száz alvállalkozó bevo-
násával biztosítja. A légzésvédelmi szerviz szolgáltatási 
színvonalát a központi szerviz, az új technikai eszközök, 
valamint a megyei légzőszervizek biztosítják. 2019-ben 
összesen 6904 szervizelési feladatot végzett a szervezet.

BM HEROS Zrt.

Legyártott gépjárművek darabszáma típusonként 2019

HEROS Aquarex D7 Duplafülkés vízszállító KIBE

Mahindra GOAHEROS Aquarex S10 Szimplafülkés vízszállító
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 A BM HEROS tavaly 137 mentőautót adott át az 
Országos Mentőszolgálatnak, legutoljára október 
hetedikén tizenöt darabot. Az elmúlt években több 
mint 300 új mentő gépjárművet gyártott, és meg 

tudta tartani piaci pozícióját, elnyerte az Országos 
Mentőszolgálat 160 mentő gépjármű gyártására kiírt 
pályázatát. Mindkét társaság nyereségesen működött, 
együttes árbevételük meghaladta a 10 milliárd forintot.

Katasztrófavédelmi szervezetek részére végzett szervíztevékenységek, 2019

Légzésvédelmi eszközök javítása (db)
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 A hivatásos katasztrófavédelem hivatásos állományát 
érintően a rendvédelmi életpályamodellhez kapcsolódó 
új előmeneteli és illetményrendszer befejezéseként 2019. 
január 1-jei hatállyal megtörtént az illetmények megál-
lapítása, így az illetmények a jogszabály hatályba lépése 
óta átlagosan 50 százalékos mértékben emelkedtek. A 
hivatásos katasztrófavédelem állományából az előző 

évi teljesítményértékelés alapján 2019-ben 9 ezer 452 
hivatásos állományú kolléga részesült teljesítményjut-
tatásban.

Humánszolgálat

Kimutatás a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél
rendszeresített beosztásokról, 2019. december
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 Kiemelkedő szolgálatukért, bátorságukért, hősies 
helytállásukért, a katasztrófavédelem önkéntes támoga-
tásáért összesen 530-an – köztük nemcsak a szervezet 
munkatársai, hanem rendőrök, önkéntesek, civilek is 
– vehettek át miniszteri, főigazgatói elismerést. 

  A tűzoltószakképzésben 2019-ben 254-en végeztek, így 
a képzés megkezdése óta eltelt időszakban már majdnem 
1 ezer 800-an fejezték be eredményesen tanulmányaikat. 
A végrehajtói állomány több mint negyede rendelkezik 
így már átfogó rendvédelmi, és korszerű tűzoltószakmai 
ismeretekkel. A továbbképzések során 3 ezer 317 kolléga 
vett részt különböző szakmai felkészítéseken (például 
ADR, RID, ADN, ICAO, tűzvizsgáló, szakvizsga, vezető-, 
mestervezetővé képzés, gépjárművezetés-technika).

A katasztrófavédelem moduláris szakképzési
rendszerében végzettek száma, 2019.
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Tűzoltó II. Tűzoltó I. Tűzoltószer-parancsnok
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kabiztonsági ellátó központokban. A megkülönböztető 
jelzéssel ellátott járművek vezetéséhez szükséges PÁV 
vizsgálatból 1 ezer 203-at folytattak le a hivatásos, az 
önkormányzati, a létesítményi és az önkéntes tűzoltókat 
érintően.

  Az egészségügyi szakterület egyik legfontosabb fel-
adata 2019-ben is az egészséges életmódra való nevelés 
és a munkabalesetek megelőzése volt. Az év folyamán 
10 ezer 450 kolléga egészségi alkalmasságának vizsgálata 
történt meg a területi egészségügyi pszichológiai és mun-

Humánszolgálat
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  Az év során megújult az utánpótlás, a pályára irá-
nyítás: több mint négyszáz diák vett részt a Kataszt-
rófavédelmi Oktatási Központ nyílt napján, emellett a 
katasztrófavédelem kiállításokon, rendezvényeken is 
megjelent, amelyeken megismertette a látogatókkal a 
szervezet tevékenységét.A szervezet munkatársai így 
például ott voltak a Margit-szigeten megrendezett Duna 
Napon, a katasztrófavédelem képviseltette magát  az Ipar 
Napjai és a Constuma szakkiállításon éppúgy, mint az 
Állami Karrierexpón.

64

 A 2019-ben először megszervezett Katasztrófavédelmi 
Ifjúsági Tábor keretében négy héten keresztül, egyhetes 
turnusokban összesen kilencven gyerek üdülhetett a 
Balaton partján.
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 2019-ben összesen 6 ezer 754 hallgató került kap-
csolatba képzés és vizsga, vagy csak vizsga keretében 
a Katasztrófavédelmi Oktatási Központtal. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan a tavalyi évben is a műszaki képzések 
jelentették a legnagyobb feladatot több, mint 3 ezer 600 
vizsgaegységgel. Egy év alatt öt külföldi delegáció járt 
az intézményben, a tanárok és a szakoktatók tizenötször 
jártak külföldön szakmai tanulmányúton. A szakterületi 
és szabályzóváltozások az oktatási központ tevékenységé-
re is kihatottak, a technika fejlődésének köszönhetően a 
képzések köre egyre szélesebbé vált. A megrendelői igé-
nyeknek megfelelően folyamatos volt az újabb képzések 
tartalmának kidolgozása és a régiek frissítése.

 A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ több fórumon 
népszerűsítette a tűzoltószakmát. Két nyílt napjára 23 
iskolából összesen 490 diák látogatott el a Laktanya 

utcába. Októberben a SzakMázz budapesti pályaorien-
tációs kiállításon is több száz érdeklődő volt kíváncsi a 
katasztrófavédelem tevékenységére. A pályaorientációval 
kapcsolatos rendezvényeket novemberben a Katasztrófa-
védelmi Tudományos Tanács és a KOK közös szervezésé-
ben a „Pályaorientáció a katasztrófavédelemben – kritéri-
umok és módszerek” című nemzetközi konferencia zárta.

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
 

 A Katasztrófavédelem Központi Múzeuma 2019-ben 
negyvenkilenc rendezvényen vett részt. Egyebek mellett 
az „A magyar tűzoltóság úttörője” című kiállításával 
bemutatkozott Ausztriában, a „Gróf Széchenyi Ödön 
élete és munkássága” című új kiállítással színesítette a 
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Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

Katasztrófavédelem Központi Zenekara

 A Duna Palotában – még 2018 decemberében – 
megtartott hangversennyel fennállásának nyolcvanadik 
esztendejét ünnepelte a Katasztrófavédelem Központi 
Zenekara. Az akkor készült koncertfelvételt a zenekar 
történetét bemutató kiadvány mellékleteként tavaly 
publikálta a szervezet. A zenekar 2019-ben százhatvanhat 
próbát tartott és kilencven alkalommal lépett fel. 

központi rendőr-, tűzoltónapi ünnepséget, részt vett a 
Múzeumok Majálisán, a Nyitott szertárkapukon, a tűzol-
tónapon a Városligetben, a Bevetés 2019 szakmai napon 
a Csodák Palotájában. Tizenkettedik alkalommal hirdette 
meg a Ne égess! rajzpályázatot, amelyre csaknem ezer 
pályamunka érkezett. Az intézmény tavaly több mint 
tizenötezer hazai és külföldi látogatót fogadott, köztük vi-
etnámi, osztrák, görög, szlovén, cseh, lengyel, dél-koreai 
tűzoltókat. Múzeumpedagógiai munka keretében százti-
zenhat tárlatvezetést, illetve iskolásoknak szóló múzeumi 
foglalkozást tartott. A kutatószolgálatot ötvenhét kutató 
kereste fel. Születésének 150. évfordulója alkalmából a 
múzeum közreműködésével készült el a főigazgatóság 
épületében Gróf Széchenyi Ödön emléktáblája.

 A múzeumi gyűjteményekben kétezer-öt történeti 
tárgy, 2 ezer 945 érem és érme, 1 ezer 119 ipar- és techni-
katörténeti tárgy, 1 ezer 638 műszaki és technikatörténeti 
dokumentum, 9 ezer 942 archív fénykép, 123 ezer 707 
adattári fotó, 20 ezer méternyi mozgófilm, 13 ezer 860 
percnyi videófelvétel és 17 ezer 165 kötet található.

Katasztrófavédelmi Kutatóintézet

  A Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 2019-ben meg-
újult környezetben folytathatta működését. Az év első 
negyedévében pályázati forrásból megújult a központi 
laboratórium, és új műszerekkel, felszerelésekkel gya-
rapodott az intézet. Javultak az anyagvizsgálat és az 
analitikai folyamatok feltételei, a legmodernebb kihívá-
soknak is megfelelnek a tűzvizsgálati szakértői eljárások, 
az új fejlesztések eredményeit az ismeretlen anyagok 
fő komponenseinek azonosításában és iparbiztonsági 
területen is alkalmazza az intézet.

 Az ország katasztrófavédelmi mobil laboratórium 
járművein szolgálók jártassági gyakorlatai mellett az 
intézet kialakította és tesztelte az egységek mintavételi 
készletének prototípusát. A modern, polgári használat-
ban bevált, későbbi laboratóriumi analitikai vizsgálatokra 
alkalmas mintavevő és -tároló rendszer alkalmas folya-
dék és szilárd állapotú minták gyűjtésére, tárolására és 
megbízható szállítására. Az intézet termék- és időszakos 
tűzoltóanyag-vizsgálati tevékenysége jelentős, ugyanis 
az oltóanyag készletezésére kötelezett gazdálkodó szer-
vezetek, és a tűzoltóegységek által tárolt oltóanyagok 
minőségét, állapotát a tulajdonosnak évente ellenőriz-
tetnie kell. 2019-ben 254 oltóanyagminta ellenőrzése 
történt meg.

 A 2019-es év kiemelkedő eseménye volt a rendőr- 
és tűzoltónapi rendezvény, amely a már megszokott 
fellépési rendben a Hősök terén kezdődött, majd a 
Városligetben, valamint a rendőrség Teve utcai köz-
pontjában folytatódott. A csapat sikert aratott a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem, a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
rendezvényein, és hagyományosan ott volt az Ünnepi 
Könyvhét és a Duna Karnevál felvonulásain is. Emellett 
természetesen nem maradhatott ki a közösségi médiában 
népszerű #tetrischallenge-ből sem.
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 A magyar felsőoktatás hagyományosan legnagyobb, 
kétévente megrendezett hallgatói tudományos sereg-
szemléje zajlott 2019 tavaszán. A XXXIV. Országos 
Tudományos Diákköri Konferencián összesen mint-
egy 164 hallgató mérte össze tudását, köztük voltak a 
Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói is, akik harminckét 
pályamunkával vettek részt a rendezvényen.

 Száznapos ünnepséggel kezdődött május tizenegye-
dikén a X. Ludovika Fesztivál, amelyet immár hagyo-
mányosan a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az MH 
Ludovika Zászlóalj szervezett meg. A Ludovika főépülete 
előtti téren a látványos katasztrófavédelmi és tűzoltói 
bemutatók mellett az érdeklődők az egyetemi és az 
intézeti képzéseket is megismerhették.

 Az NKE Katasztrófavédelmi Intézet katasztrófavédelmi 
alapképzésének huszonegy nappalis, valamint hetvenkét 
alap- és mesterképzésű levelezős hallgatója vehette át 
ünnepélyes keretek között oklevelét a Ludovika Főépület 
Szent László kápolnájában júniusban. Ugyanennek a hó-
napnak a végén százhatvannyolc végzős, köztük az intézet 
tűzoltótiszt-jelöltjei tettek tiszti esküt a budai Várban.

 Az elmúlt években a sikeres záróvizsgát tett hallgatók 
számához viszonyítva az oklevelet szerzett hallgatók 
létszáma folyamatos növekedést mutat, amely az intézet 
képzési struktúrájának minőségi fejlődését is jelenti.

 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem mintegy ezer hallga-
tója vett részt az intézmény immár hagyományos közös 
közszolgálati gyakorlatán. A „Vírus 2019” nevet viselő, 
kétnapos, több helyszínen zajló gyakorlaton különösen 
veszélyes járvány terjedésének megakadályozását szi-
mulálták a szervezők. A gyakorlat jó lehetőséget adott az 
egyes hivatásrendek közötti munkára és együttműködésre, 
a veszélyhelyzet kihirdetését megelőző folyamatok és az 
annak bevezetésével kapcsolatos eljárások modellezésére.

 Az intézet az alapképzéstől a mesterképzésen át a dokto-
ri képzésig biztosítja a szakember-utánpótlást. A tizenhét 
oktatóból tizenöt rendelkezik tudományos fokozattal, 
tavaly négy oktató doktori fokozatot szerzett, ketten pedig 
sikeresen befejezték a habilitációs doktori eljárást. 2019-
ben az intézmény kidolgozta a tűzvédelmi mérnökök alap-
képzése létesítési dokumentációját, a képzési és kimeneti 
követelményekkel együtt. A több tízezer látogatót vonzó 
Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon csaknem 
kétszáz kiállító között mutatkozott be az intézet. 

NKE Katasztrófavédelmi Intézet
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 A hivatali szervezet rendezvényekkel képviselte a  
katasztrófavédelmet, háttértámogatást nyújtott a szak-
mai területek munkájához. A jogi szakterület nyolc saját 
kezdeményezésű jogszabály módosításában vett részt, 
emellett a Belügyminisztérium által küldött mintegy 
ötszáz előterjesztést véleményezett, hetven belső norma 
jogi megfelelőségét vizsgálta, illetve hat szabályozó teljes 
vagy részleges deregulációját készítette elő. A jogtanácso-
sok összesen 1 ezer 658 alkalommal adtak jogi tanácsot 
a hozzájuk forduló kollégáknak.

 A személyes adatok megfelelő szintű védelmének bizto-
sítása napjainkra alapvető feladat. Emellett – megfelelve 
a XXI. század kihívásainak – az informatikai biztonságot 
is garantálni szükséges. Ennek jegyében április elsejétől 
létrejött az adatok védelmének teljes spektrumát biztosító 
Biztonsági Főosztály. 

 2019-ben összesen 44 közérdekűadat-megismerési 
igény érkezett: a hivatal ennek felét egészen vagy más 
szakterülettel közösen teljesítette, huszonkettő teljesí-
tését megtagadta. Leggyakrabban szúnyoggyérítéssel, 
vízügyi hatósági ügyekkel, veszélyes ipari üzemek ható-
sági ügyeivel, valamint a katasztrófavédelem által kötött 
szerződésekkel kapcsolatban érkeztek adatigények. 

 A katasztrófavédelem számos kiállításon, szakmai 
rendezvényen és kiadvánnyal jelent meg a nagyközönség 
előtt. Az ügyfélszolgálati irodához csaknem háromezer 
megkeresés érkezett. Mindezek hátterét alaposan fel-
készült állomány biztosította. Az ügyviteli terület tekin-
tetében az elektronikus ügyintézéssel és a papíralapú 
küldemények elektronikus irattá történő átalakításával 
jelentős mértékben növekedett a kizárólag elektroniku-
san kezelt adatállomány. 

Hivatal

 A katasztrófavédelem az elmúlt évben kétszázhuszonhat 
külföldi szakmai úton képviseltette magát. A nemzetközi 
tevékenység palettáján kiemelkedő volt a mongóliai fő-
igazgatói találkozó, a belgiumi és a kínai kötéltechnikai 
verseny, a győztes műveletirányító csapat müncheni 
tanulmányútja, az IRONORE 2019 projekt ausztriai törzs-
vezetési gyakorlata, a szerb-orosz nemzetközi kataszt-
rófavédelmi gyakorlat, és jó néhány hazai rendezvény. 

 A hazai események közül fontos kiemelni az Európai 
Bizottság Seveso III. Irányelv Felügyeleti Ellenőrzések 
Műszaki Munkacsoportjának ülését, a CTIF Tűzmeg-
előzési Bizottság ülését, valamint az algériai, vietnámi, 
fülöp-szigeteki delegáció fogadását. 

 Szeptemberben az ENSZ INSARAG irányelvei szerint 
minősített mentőcsapatok állományából hét országból 
összesen huszonöten vettek részt a Kobo Toolbox elekt-
ronikai adatgyűjtési alaptanfolyamán Dombóváron. A 
stábban cseh, izraeli, jordán, katari, német, román és 
magyar szakértők dolgoztak.

 Albánia kormánya 2019 őszén az Európai Uniótól 
kért segítséget a földrengések és villámárvizek okozta 
katasztrófahelyzet felszámolásához. Hazánk a bajba ju-
tott országnak a szeptemberi földrengés idején tizenegy, 
míg a novemberi földrengéskor huszonegy millió forint 
értékű segélyszállítmányt küldött, menedék- és elsőse-
gélynyújtáshoz szükséges eszközöket, felszereléseket. 
A magyar mérnökök, statikusok kárhelyszínre történő 
kiutazását a katasztrófavédelem koordinálta. 
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 A hivatásos katasztrófavédelmi szervek 2019-ben 
5 ezer 192 ellenőrzést hajtottak végre, amely az előző 
évi adat nagyjából 94 százaléka. Országos szinten a 
hatósági ellenőrzések száma 78 ezer 973 volt, a helyi 
szervek vezetői 13 ezer 824 ellenőrzést hajtottak végre.

 Az összes ellenőrzés nagyjából hetven százalékát a 
katasztrófavédelmi műveleti szolgálatok, illetve a mo-
bil ellenőrök végezték el. A BM OKF központi szerve 
2019-ben négy átfogó és öt irányítószervi ellenőrzést, 23 
témavizsgálatot, 49 célellenőrzést, továbbá 10 revizori, 
235 mobil, egy felügyeleti és két szakmai ellenőrzést, 
valamint 25 szemlét és 10 beszámoltatást hajtott végre. 

Ellenőrzési Szolgálat

Országos ellenőrzési adatok
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 A tavaly végrehajtott és lezárt központi ellenőrzések 
megállapításaira összesen 1 ezer 305 intézkedést igénylő 
és 151 intézkedést nem igénylő javaslati pont született. 
Mindezek alapján az ellenőrzöttek 9 főigazgatósági és 25 
területi szintű belső normát módosítottak, egy területi 
szintű belső normát hatályon kívül helyeztek és 9 hiányzó 
szabályozót készítettek el.

 A BM OKF központi szerve által 2019-ben végrehaj-
tott 235 mobil ellenőrzésnek csaknem a negyede (57) 
zárult hiányosság feltárása nélkül. A központi mobil 
ellenőrzések több mint 70 százalékát a szolgálatváltás 
és -ellátás, a helyismereti foglalkozások és a különböző 
gyakorlatok ellenőrzése tette ki.
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 Olyan embereket szólítottunk meg, akik eddig 
nem figyeltek ránk. 2019-ben az OKF kommuni-
kációjának hangsúlyos része a közösségi média 
felületein zajlott. A meglévő médiakapcsolatokon túl 
így a szervezet már közvetlenül a felhasználókkal is 
kommunikált. 2019. május 4-én indult el a kataszt-
rófavédelem hivatalos Instagram profilja, amelynek 
év végére csaknem ötezer követője volt.

 A VÉSZ alkalmazást 2019 végén 31 ezer 99-en futtatták 
valamely okoskészülékükön. Az applikáción keresztül a 
tűzoltói beavatkozásokról és az időjárási riasztásokról 
kapnak tájékoztatást a felhasználók. A katasztrófavéde-
lem a VÉSZ-en keresztül 2019-ben 9300 üzenetet küldött 
a felhasználóknak és szerkesztőségeknek. A szervezet 
az ősz folyamán az alkalmazást megújította, amely új 
funkciókkal bővült és áttekinthetőbbé vált.

 Január 2-án a péceli Csunya-tó befagyott jegén rekedt 
egy labrador. A budapesti tűzoltó búvárok egy speciális, 
felfújható mentőszigettel vontatták partra a kihűlt állatot. 
A hír először a katasztrófavédelem Facebook-oldalán jelent 
meg, majd bejárta a világsajtót is. Hasonlóan népszerűvé 
vált a breaktáncos tűzoltó, de öregbítették a szervezet 
hírnevét versenyeken, erőpróbákon helytálló kollégák is. 

 2019-ben erősödött a társszervek közös kommuniká-
ciója is. Többször is elmosódtak a határok a hivatásos 
szervek, az egyéni megnyilvánulások, a protokolláris 
kommunikáció és a civil tartalmak között. Ennek a 
közlési folyamatnak fontos, a nagyközönség előtt zajló 

Kommunikációs Szolgálat

Kommunikációs adatok, 2019.
 

 

 

 

 

 

Médiában megjelent hírek száma 114 548

VÉSZ alkalmazáson kiküldött üzenetek száma 9 300

BM OKF Facebook-oldal kedvelői 57 710

Legnépszerűbb Facebook-poszttal elért 
emberek száma 4,1 millió

Médiaszerveren publikált fotók száma 20 532

Honlapon (országos és megyei) megjelent
hírek száma 8 424

Kiadott közlemények száma 3 892

Nyilatkozatok száma 7 355

része volt az az úgynevezett tetris kihívás, 
amely a közösségi médiát és a sajtót hosszú 
ideig lázban tartotta. Ennek a kihívásnak 
a kataszt rófavédelem több formában is 
eleget tett.

 A kommunikációs paletta szélesíté-
sének egyik eleme az OKF honlapjának 
megújítása, felhasználóbaráttá tétele 

is. A BM OKF honlapját átlagosan naponta körülbelül 
tízezren látogatják meg. 2019-ben két olyan nap is volt, 
amikor 60 ezer feletti volt a kattintások száma. Június 
11-én a szúnyoggyérítés és a HUNOR kiváló szereplésé-
ről szóló hír együttesen 65 ezer 738 látogatót vonzott. 
Június 17-én ismét 62 ezer fölé emelkedett a kattintások 
száma, ekkor is a szúnyoggyérítéssel kapcsolatos hír 
keltette fel az olvasók érdeklődését. A viharkárokkal 
foglalkozó összefoglaló június 24-én több mint 49 ezer 
embert érdekelt.

 Megelőző kommunikációnk fókuszában az egyéni 
felelősségvállalás, a lakás- és kéménytüzek, valamint a 
szén-monoxid-mérgezésekkel kapcsolatos óvintézkedé-
sek, a kéményseprési közszolgáltatás igénybevételének 
fontossága és ingyenessége állt. Emellett kiemelt helyen 
szerepelt a toborzás, a szervezet népszerűsítése. Ebbe 
közismert, megbecsült emberek is bekapcsolódtak. Még 
Csukás István is felidézte, hogy egykor megfordult a 
fejében, hogy tűzoltó szeretne lenni, az író a kataszt-
rófavédelemnek adott exkluzív interjújában kedvenc 
hőseiről is beszélt. Baji Balázs világbajnok atléta pedig 
magára is húzta a védőruhát.

 Büszkén mutattuk be azokat, akik hivatásuk mellett 
a civil életben is rendkívüliek. Az ő teljesítményükön és 
hitvallásukon keresztül teljes és színes kép rajzolódott a 
hivatásosok hétköznapjairól, céljairól és szemléletéről. 
Az állomány és a civil közösségek összekapcsolódásáról, 
különleges kívánságok teljesítéséről hónapról hónapra 
beszámoltunk a Katasztrófavédelem című elektronikus 
magazin hasábjain is.

76



78 79

Megyei igazgatóságok
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Mácsai Antal
tűzoltó ezredes
Baranya Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgató

Lipták Attila
tűzoltó dandártábornok

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Dr. Farkasinszky Lóránt
tűzoltó ezredes

Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Szatmári Imre
tűzoltó dandártábornok

Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Kiss András Zoltán
tűzoltó ezredes
Békés Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgató

Magosi Lajos
tűzoltó ezredes
Fejér Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
igazgató

Varga Ferenc
tűzoltó dandártábornok

Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Csontos Ambrus
tűzoltó dandártábornok

Heves Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Sallai Péter
tűzoltó dandártábornok

Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Matuska Zoltán
tűzoltó ezredes

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Kovács Ferenc
tűzoltó dandártábornok

Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Szunyog Zoltán
tűzoltó ezredes

Komárom-Esztergom Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató
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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

Dányi Béla
tűzoltó dandártábornok

Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Dr. Vass Gyula
tűzoltó ezredes

NKE RTK 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
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Baranya megye

A MEGYÉRE JELLEMZŐ 
VESZÉLYEZTETETTSÉG

• árvíz;
• helyi vízkár;
• veszélyes üzem;
• földtani veszély

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI 
TÉRKÉP

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

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
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 Katasztrófavédelmi gyakorlat volt április 13-án Pal-
konyán negyvennégy önkéntes és állami szervezet négy-
száz tagjának részvételével, amelyen a járási önkéntes 
mentőcsoportok sikeresen megújították a korábban 
megszerzett, alapvető vízkárelhárítási tevékenységre 
vonatkozó nemzeti minősítésüket.

 2019-ben megkezdődtek a villányi katasztrófavédelmi 
őrs beruházási munkálatai. A gépjárműpark is bővült, 
egy új, hétezer literes vízszállító került a mohácsi hiva-
tásos tűzoltó-parancsnokságra.

 Két országos gyakorlat is zajlott az év folyamán. No-
vember elején Pécsett, Pécsbánya-rendező pályaudvaron 
katasztrófa-felszámolási, míg a hónap végén kataszt-
rófavédelmi együttműködési és kritikusinfrastruktú-
ra-védelmi gyakorlatot tartottak a társ- és együttműködő 
szervek közreműködésével.

 Október 15-16 között „Műemlék 2019” címmel együtt-
működési gyakorlat zajlott Pécsen, amelynek középpont-
jában a kulturális örökségek természeti katasztrófák 
elleni megóvása állt. A gyakorlat a megszokottól eltérő 
gondolkodásmódot igényelt a beavatkozó erőktől, hiszen 
az életmentés, az elsősegélynyújtás mellett ezúttal az 
épületekben tárolt műtárgyak megóvása, védelme is 
kiemelt feladat volt.

Baranya megye Vonulási adatok

Tűzesetek
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Viharkár miatti beavatkozás: 59

Vízkárok: 65

Életmentés: 254

Épületomlás, magasépület-baleset: 20

Gázszivárgás: 43

Közúti baleset: 276

Sérült mentése: 25

Szén-monoxid-mérgezés: 45

Állatmentés: 37

Egyéb: 70

Tűzesetek megoszlása
 

 

 

 

 

 

Szabad területen: 347

Közlekedési eszközzel kapcsolatosan: 40

Közúton: 31

Mezőgazdasági létesítmény területén: 11

Otthon: 222

Tárolási létesítmény területén: 19

Egyéb: 78
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 Május huszonnyolcadikán Mohácson rendezték meg a 
megyei tűzoltósportversenyt. A csapatok négy verseny-
számban: horoglétramászásban, 100 méteres akadályfu-
tásban, kismotorfecskendő-szerelésben és 4x100 méteres 
tűzoltóváltó-futásban mérték össze gyorsaságukat. 

tüzet oltani. A tűz a nemzeti parkban nem okozott kárt, 
azonban a természetvédelmi terület csaknem nyolcvan 
hektárnyi területe égett le. 

 Március hetedikén közlekedési baleset történt Pécs 
és Orfű között: egy távolsági autóbusz egy személygép-
kocsival ütközött. A buszon húszan utaztak, közülük 
egy ember szenvedett sérülést. Az autó egyedül utazó 
sofőrje az ütközés következtében a gépjárműbe szorult. 
A pécsi hivatásos tűzoltók – sugár fedezete mellett – 
áramtalanították a járműveket, majd a mentőszolgálat 
szakembereinek irányítása mellett feszítővágó berende-
zés segítségével kiemelték az autó vezetőjét, akit súlyos 
sérülésekkel kórházba szállítottak.

A győztes végül a mohácsi hivatásos tűzoltó-parancsnok-
ság csapata lett. A megyei válogatott pedig az országos 
döntőben szerzett első helyet.

 Március elsején Nagyharsány külterületén keletke-
zett szabadtéri tűz. A helyszínen egy szőlészet dolgozói 
venyigét égettek, a tűz azonban a szél miatt átterjedt a 
szőlészetre, majd a mellette lévő cserjésre is, végül a 
Nagyharsányi hegy déli fekvésű oldalára. A tűz egy erdőt 
és a nemzeti parkot is veszélyeztette. A négyes riasztási 
fokozatú tűz megfékezésén a villányi, a pécsi, a palkonyai, 
valamint a Határszél Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltói 
dolgoztak, munkájukat a helyi civilek is segítették. Az 
oltást nehezítette a meredek, sziklás hegyoldal, amelyet 
gépjárműfecskendővel nem lehetett megközelíteni. Az 
egységek gyalogosan, kéziszerszámokkal tudták csak a 

Baranya megye

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 2743

ebből: iparbiztonság: 99

 piacfelügyelet: 5

 polgári védelem: 2

 településrendezés: 34

 tűzvédelem: 1279

 vízügy, vízvédelem: 1330

Szakhatósági eljárások: 1966

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
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Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma: 56

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma: 245

Regisztrált szolgáltatók száma: 9

Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma: 6

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 MEGYÉRE JELLEMZŐ 
VESZÉLYEZTETETTSÉG

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

tárolása, feldolgozása 
és szállítmányozása;

• nukleáris veszélyeztetettség;
• földrengés

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI 
TÉRKÉP

 I. osztály: 8 település
 II. osztály: 40 település
 III. osztály: 71 település

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
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 Május 25-én már második alkalommal találkoztak és 
zenéltek együtt – az összetartozás és a hagyományőrzés 
jegyében – azok a határon inneni és túli tűzoltózeneka-
rok, amelyek elfogadták a felkérést a II. Kárpát-medencei 
Önkéntes Tűzoltózenekari Találkozóra. A háromnapos 
rendezvényen a Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Tűzoltózenekara, a zentai, a mecseknádasdi, a homoród-
almási, a fonyódi és a székelykeresztúri tűzoltózenekar 
felvonulással, bemutatókkal, koncertekkel színesített 
programokon mutatta be műsorszámait. 

 A XII. Országos Tűzoltószakmai Verseny Bács-Kiskun 
megyei területi selejtezőjének Kalocsa adott otthont 
augusztus 8-án. A versenyen hat hivatásos és öt önkor-
mányzati tűzoltó-parancsnokság csapata mérte össze 
tűzoltási és műszaki mentési szakmai tudását.

 Tűzoltótábor. Egy hét, ami a tűzoltói hivatás megis-
meréséről, valamint a felhőtlen kikapcsolódásról szólt. 
A fiatalok két helyszínen – Baján és Kunbaracson – egy-
hetes tematikus tűzoltótáborokban tűzoltási, műszaki 

 Az V. „PUMP&RUN” Országos Bajnokság résztvevői 
június 12-én, talán a nyár egyik legmelegebb napján nem 
kisebb fába vágták a fejszéjüket, mint hogy az Alföld kö-
zepén meghódítanak egy dombot. A versenyzők, akik az 
ország számos pontjáról érkeztek, elszántan küzdöttek 
először a súlyokkal, majd a kecskeméti Vízmű-domb 
„lankáival”. A nem mindennapi kihívást az országból 
több mint félszázan – nők és férfiak egyaránt – telje-
sítették.

mentési és egészségügyi ismereteket tanultak elméletben 
és gyakorlatban egyaránt, valamint szabadidős progra-
mokon vettek részt. A tábor programjai között szere-
pelt a tűzoltó-szakfelszerelések, -járművek, védőruhák 
megismerése, valamint szerelési és tűzoltási gyakorlat. 

Bács-Kiskun megye Vonulási adatok
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Tűzesetek megoszlása
 

 

 

 

 

 

Szabad területen: 993

Otthon: 353

Közlekedéssel kapcsolatosan: 49

Ipari létesítmény területén: 38

Kereskedelmi létesítmény területén: 12

Egyéb: 937

Műszaki mentések megoszlása

 

 

Közúti baleset: 490

Faeltávolítás: 248

Viharkárok miatti beavatkozás: 184

Szén-monoxid-mérgezés: 33

Állatmentés: 32

Épületomlás: 9

Holttest kiemelése: 8

Veszélyes anyaggal kapcsolatos: 4

Egyéb: 643

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése

275

ADR hatálya alá tartozó járművek

ADN hatálya alá tartozó járművek ADN telephelyi ellenőrzések

RID hatálya alá tartozó járművek

ADR telephelyi ellenőrzések

RID telephelyi ellenőrzések
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Vízügy, vízvédelem
 

 

 

 

 

Kiadott öntözési engedélyek: 84

Kiemelt szakhatósági ügyek: 73

Kiemelt I. fokú vízügyi-vízvédelmi ügyek: 18

Helyi ellenőrzések: 193
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 A szeptember 11-én nyolcadik alkalommal megren-
dezett Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok célja az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat és a tűzvédelmi műszaki 
irányelvek gyakorlati alkalmazásának támogatása, a jó 
gyakorlatok közreadása, a mérnöki módszerek széles-
körű terjesztése, a hatósági tapasztalatok megosztása, 
valamint az együttműködés erősítése volt.

 A szeptember 26-i IV. Bács-Kiskun Megyei Tűzoltófa-
vágó-versenyre tizennégy csapat nevezett, amelyek tagjai 
a motorfűrész-használat terén szerzett tudásukat mérték 

segítette. A lángok megfékezését az erős szél nehezítette. 
A tűz környezetében több ponton is méréseket végzett a 
katasztrófavédelmi mobil labor, sehol sem mutattak ki 
a lakosságra káros vagy veszélyes anyagot a levegőben. 
A tűzeset során senki nem sérült meg. 

 Április 24-én délután Kecskeméten, a Ceglédi úton egy 
üzem telephelyén a hűtéshez használt ammónia szivár-
gott. A kecskeméti és a kiskunfélegyházi hivatásos tűzol-
tók a cég szakembereivel közösen végezték az elhárítási 
munkát, amelyet a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat 
irányított. A katasztrófavédelmi mobil labor mérései a 
telephelyen és annak környezetében sem mutattak ki a 
levegőben a lakosságra káros, vagy veszélyes anyagot. 
Nem volt szükség lakosságvédelmi intézkedésre és az 
eset során senki sem sérült meg, de biztonsági okokból 
kikísérték az épületben dolgozókat.

 Teljes terjedelmében égett egy ezer négyzetméteres 
csarnok tetőszerkezete és az épület háromnegyede Izsák 
külterületén február 23-án kora reggel. A kecskeméti, a 
kiskunhalasi, a kiskőrösi és a solti hivatásos, valamint 
a szabadszállási önkormányzati tűzoltók hét vízsugár 
és kéziszerszámok segítségével, a katasztrófavédelmi 
műveleti szolgálat irányítása mellett fékezték meg a 
lángokat. Senki sem sérült meg a tűzeset során.

össze Kunbaracson. A hivatásos és az önkormányzati 
tűzoltók a szerelés, a kombinált és a lánckímélő darabo-
lás, a gallyazás, valamint a fadöntés versenyszámaiban 
szálltak harcba a dobogós helyezésekért.

 Tömörített kommunális hulladék égett egy hektáron 
egy Kecskemét külterületén lévő hulladéklerakó területén 
március 11-én hajnalban. A kecskeméti, a kiskunfélegy-
házi, a kiskunmajsai, a kiskőrösi és a ceglédi hivatásos 
tűzoltók, csaknem ötvenen nyolc vízsugárral dolgoztak a 
lángok megfékezésén a katasztrófavédelmi műveleti szol-
gálat irányítása mellett. A munkálatokat több erőgép is 

Bács-Kiskun megye

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása

Tűzesetnél
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Gázvezeték-
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Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 1992

ebből: iparbiztonság: 57

 tűzvédelem: 1354

 Vízügy, vízvédelem: 581

Szakhatósági eljárások: 1773

ebből: iparbiztonság: 45

 tűzvédelem: 910

 vízügy, vízvédelem: 818

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása

Tűzesetnél

Gázvezeték sérülésénél

2

13

3

1

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan

ADR-eseménynél

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 MEGYÉRE JELLEMZŐ 
VESZÉLYEZTETETTSÉG

• rendkívüli időjárási körülmények;
• ár- és belvíz;
• veszélyesanyag-szállítmányok;
• veszélyes vegyi anyagokat előállító, 

tároló és felhasználó üzemek;
• kritikusinfrastruktúra-elemek 

sérülése

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI 
TÉRKÉP

 I. osztály: 13 település
 II. osztály: 36 település
 III. osztály: 26 település

A MEGYE ALAPADATAI

Terület nagysága: 5 631 km2

Települések száma: 75
Városok száma: 22
Lakosság száma: 351 148 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 6
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 1
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 3
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 17
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tömeges vonatbalesetet szimuláló gyakorlat forgató-
könyve szerint egy vonat egy kisbusszal ütközött, ennek 
következtében a szerelvény elsodort egy, a fénysorom-
pónál várakozó tehergépjárművet is.

 Az elmúlt évben számos, kárfelszámoláshoz hasz-
nálható eszközzel gyarapodott tizenkét Békés megyei 
önkéntes mentőszervezet, ezeket a március másodikán 
megtartott ünnepségen vehették át a szervezetek képvi-
selői. A megyei önkormányzat pedig technikai eszközöket 
adományozva segítette a mentőszervezetek munkáját.

Békés megye Vonulási adatok
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Tűzesetek megoszlása
 

 

 

 

 

 

Szabad területen: 348

Közlekedési területen: 50

Ipari létesítmény környezetében: 31

Kereskedelmi létesítmény környezetében: 12

Otthon: 223

Egyéb: 92

 2019 csaknem nyolcszáz tűzesetet hozott Békés me-
gyében, ezek közül is kiemelkedett a Békés belvárosá-
ban tomboló malomtűz és a tarhosi raktárteleptűz. A 
hulladékfeldolgozással foglalkozó tarhosi üzem tele-
pén augusztus 27-én csaptak fel a lángok. A több mint 
nyolcszáz négyzetméteren tomboló tűz felszámolásán 
tizenegy gépjárműfecskendő és különleges szer – köz-
tük négy vízszállító –, valamint negyven hivatásos és 
önkormányzati tűzoltó vett részt. A beavatkozás során 
személyi sérülés nem történt. Az István-malom május 
22-i tüzéről a Krónika hasábjain olvashatnak.

Műszaki mentések megoszlása
 

 

 

 

 

 

Viharkár miatti beavatkozás: 421

Faeltávolítás: 489

Életmentés: 77

Épületomlás: 21

Gázszivárgás: 34

Közlekedési baleset: 255

Állatmentés és darázseltávolítás: 54

Vízkár: 55

Szén-monoxid-mérgezés: 44

Egyéb: 251
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Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése
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 A megyében számos gyakorlat zajlott: vízkárelhárítási, 
minősítést megújító, törzsvezetési vagy terepgyakorlat 
tette próbára a mentőszervezeteket, a hivatásos és ön-
kéntes tűzoltókat. A november huszadikai tótkomlósi, 



Békés megye

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások 1535

ebből: tűzvédelem: 853

 vízügy és vízvédelem: 543

 településrendezés: 31

 iparbiztonság: 108

Szakhatósági eljárások 1371

ebből: szakhatósági tűzvédelem: 673

 szakhatósági vízügy és vízvédelem: 693

 szakhatósági iparbiztonság: 5

 szakhatósági polgári védelem: -

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása

Tűzesetnél
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97
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42

90

Műszaki
mentésnél

Tűzeseti
helyszíni
szemle

Ellenőrzések Egyéb

  A katasztrófavédelem szerteágazó feladatrend-
szerének egyik legfontosabb része a megelőzés, így a 
Békés megyei igazgatóság is aktív részese a Biztonság 
Hete programnak, az orosházi kéklámpás, vagy akár a 
mezőhegyesi közbiztonsági napnak. A rendezvényeken 
látványos bemutatókkal, programokkal, ismeretterjesz-
tőkkel hívták fel a lakosság figyelmét a legfontosabb 
tudnivalókra.

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

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása

Veszélyes anyag szivárgása vasúti kocsiból

Káreseti helyszínen különböző mérések

Téves jelzés
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Közüzemi gázvezeték átszakítása

Légtérelemzés

Gázkoncentráció-mérés

 A Békés megyei katasztrófavédelem munkatársai 
aktív részesei mind a területi, mind az országos sport-
versenyeknek, kiemelkedő teljesítményük több dobogós 
helyezést is hozott 2019-ben. A Weekend Warriors Te-
repfutó Sprint Országos Bajnokságról például a kollégák 
öt arany, egy ezüst és egy bronzéremmel tértek haza; 
az Országos Atlétikai Bajnokságot a csapat két ezüst és 
két bronzéremmel zárta. A 2019. évi TFA HUNGARY 
– Bük nemzetközi tűzoltósportversenyen Pepó János 
tűzoltó zászlós pedig a negyven év feletti korcsoportban 
harmadik helyen végzett.

Vízügy, vízvédelem
 

 

 

 

 

Kiadott öntözési engedélyek: 79

Kiemelt szakhatósági ügyek: 77

Kiemelt I. fokú vízügyi-vízvédelmi ügyek: 39

Helyi ellenőrzések: 250
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye

A MEGYÉRE JELLEMZŐ 
VESZÉLYEZTETETTSÉG

• ár- és belvízi veszélyeztetettség;
• földtani veszélyforrások;
• veszélyes ipari üzemek;
• veszélyes áruk szállítása;
• felszíni és felszín alatti vizek 

(elsősorban ivóvízbázisok) 
sérülékenysége

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI 
TÉRKÉP

 I. osztály: 12 település
 II. osztály: 209 település
 III. osztály: 137 település

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: 38
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Vonulási adatok
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Szabad területen: 1952

Közlekedési területen: 47

Ipari létesítmény környezetében: 27

Kereskedelmi létesítmény környezetében: 28

Otthon: 458

Egyéb: 370

 2019-ben a rendkívüli időjárási viszonyok elsősorban 
helyi jellegű problémákat okoztak. Május végén Dédes-
tapolcsány térségében 24 óra alatt rekord mennyiségű, 
141 milliméter csapadék hullott le. A települést átszelő 
Bán patak kilépett a medréből, a környező dombokról 
pedig hordalékkal teli víz zúdult a falura. Június végén 
Zemplén és Bodrogköz térségében nagy erejű vihar 
pusztított, augusztus közepén pedig több települést is 
jégverés sújtott a megyében.

 2019-ben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében csaknem 
hétezer alkalommal avatkoztak be a tűzoltók, több mint 
kétszer annyiszor, mint az előző évben; a tűzesetek 
száma pedig csaknem kétezer-egyszázzal haladta meg 
az egy évvel korábbit. Október 28-án Bükkábrány bá-
nyaterületére egy lángoló szállítószalag miatt kérték a 
mezőkövesdi hivatásos tűzoltók segítségét. A tűz elekt-
romos berendezéseket, magát a szállítószalagot és a 
rajta mozgatott lignitet érintette száz négyzetméteren. 
Az oltási munkálatokban két gépjárműfecskendő, egy 
létraszer és három vízszállító vett részt.

Kiemelt beruházásokat érintő hatósági tevékenységek

Tűzvédelmi hatósági eljárás kiemelt beruházásnál

Szakhatósági állásfoglalás kiemelt beruházáshoz kapcsolódóan

16
37

73
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Tűzvédelmi szakhatósági eljárás kiemelt beruházásnál

Vízügyi engedély kiadása kiemelt beruházáshoz kapcsolódóan

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 2943

Szakhatósági eljárások: 2980

Hatósági ellenőrzések: 5230

Hatósági szemlék: 754
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 A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és 
a Magyar Tűzoltó Szövetség közös pályázatán a megyei 
önkéntes tűzoltó egyesületek csaknem 21 millió forint 
támogatáshoz jutottak. Az önkéntes mentőszervezetek 
részére kiírt országos pályázatban résztvevő megyei 
szervezetek pedig mintegy 2,5 millió forint értékű tá-
mogatást nyertek el.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása

Tűzesetnél
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Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása

Biológiai felderítés

Vegyi felderítés
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Egyéb beavatkozás

Sugárfelderítés

Vízügy, vízvédelem
 

 

 

 

 

 

Kiadott öntözési engedélyek: 60

Kiadott vízjogi engedélyek: 73

Kiadott szakhatósági állásfoglalás: 181

Vízügyi felügyeleti ellenőrzések száma: 258

Vízvédelmi ellenőrzések száma: 36

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

 Az igazgatóság az Országos Katasztrófavédelmi Hor-
gászverseny és a VII. Országos Tűzoltófavágó-verseny 
megrendezésével vállalt szerepet a szervezet sportéleté-
ben. Az utóbbi megméretésen az encsi tűzoltók csapata 
az első, míg a miskolciaké a második helyen végzett. 
Összetett egyéni kategóriában a dobogó mindhárom 
fokára borsodi tűzoltó állhatott fel: Gerőcs János c. 
tűzoltó főtörzsőrmester, Kmetz Szabolcs c. tűzoltó 
törzsőrmester és Jaczenkó Krisztián tűzoltó őrmester.

 2019-ben az előző évhez hasonlóan ismét mindkét 
vándorserleg Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe került. 
A versenyt az általános iskolások között a Petőfi Sándor 
Református Általános Iskola csapata nyerte, a középisko-
lásoknál a sátoraljaújhelyi Zemplén Térségi Katasztrófa- 
és Polgári Védelmi Szövetség tagjai végeztek az élen.
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Műszaki mentések megoszlása

 

 

Viharkár miatti beavatkozás: 477

Épületomlás: 40

Közlekedési baleset: 517

Szén-monoxid-szivárgás: 57

Veszélyes anyag környezetében: 20

Holttest kiemelése: 16

Állatmentés: 57

Faeltávolítás: 754

Egyéb: 330
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Csongrád megye

A MEGYÉRE JELLEMZŐ 
VESZÉLYEZTETETTSÉG

• ár- és belvíz;
•  veszélyes áruk gyártásával, szállításá-

val, tárolásával kapcsolatos veszélyek; 
•  rendkívüli időjárás okozta veszélyek;
• vegetációtüzek

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI 
TÉRKÉP

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

A MEGYE ALAPADATAI

Terület nagysága: 4 263 km2

Települések száma: 60
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
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Csongrád megye

 Az évtized legsúlyosabb vihara csapott le Csongrád 
megyére szeptember 9-én. Százhúsz tűzoltó négy napon 
át végezte a műszaki mentési munkálatokat, ez idő alatt 
több mint ezerszer avatkoztak be Szegeden és környékén. 
A hatalmas viharnak három sérültje volt, száznegyven 
épület pedig megrongálódott.

 Februárban és márciusban több, nagy kiterjedésű 
szabadtéri tűz is volt Csongrád megyében. A megye 
hivatásos és önkéntes tűzoltói sokszor napokon át küz-
döttek a lángokkal. Egy tömörkényi tanyán februárban 
kilencszáz körbála égett. A csongrádi, a kisteleki, a kis-
kunfélegyházi és a szegedi tűzoltók közös erővel fékezték 
meg a lángokat.

Vonulási adatok

Tűzesetek

368
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Műszaki
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Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

 2019 legsúlyosabb Csongrád megyei balesete október 
végén következett be. Átszakította a szalagkorlátot és ösz-
szeütközött két autóval egy háztartási vegyi árut szállító 
kamion az M5-ös autópályán, Balástyánál. A teherautó 
és a két személykocsi teljesen kiégett, a balesetben hét 
ember vesztette életét. Több mint húsz tűzoltó dolgozott 
a káresetnél a Csongrád megyei katasztrófavédelmi 
műveleti szolgálat irányítása mellett.

 2019 novemberében több mint 22 millió forint érkezett 
a megyei önkéntes tűzoltókhoz. Főként a viharkárok 
felszámolásában számíthat az igazgatóság az önkéntes 
egységekre, de rendszeresen részt vesznek a balesetek 
és a tűzesetek felszámolásában is. 2019-ben már a be-
avatkozások több mint 10 százalékában támogatták a 
hivatásosok munkáját. 

 2019-ben is versenyeztek a katasztrófavédelmi 
mobil laborok. A rendezvény egyik területi döntőjé-
nek a hódmezővásárhelyi raktárbázis adott otthont. 

Műszaki mentések megoszlása
 

 

 

 

 

 

Viharkár miatti beavatkozás: 707

Faeltávolítás: 564

Közúti baleset: 258

Életmentés: 120

Gázszivárgás: 32

Vízkárok: 52

Állatmentés: 23

Szén-monoxid-szivárgás: 77

Holttest kiemelése: 6

Egyéb: 122

Tűzesetek megoszlása
 

 

 

 

 

 

Egészségügyi, szociális létesítmény területén: 7

Építkezési területen: 6

Ipari, termelési létesítmény területén: 14

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén: 13

Közúton: 28

Mezőgazdasági létesítmény területén: 13

Nevelési, oktatási létesítmény területén: 4

Otthon: 301

Szabad területen: 420

Egyéb: 42
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Csongrád megye

 Augusztusban ünnepelték a szegedi tűzoltók tűzol-
tóságuk fennállásának 140. évfordulóját. A Napos úti 
laktanyában megtartott rendezvényen a város polgár-
mestere mellett a megyei katasztrófavédelem vezetői is 
díjakat adtak át a legkiválóbb tűzoltóknak.

Nemcsak a regionális forduló helyszínét, hanem az ország 
legjobbjait is Csongrád megye adta, hiszen az országos 
versenyt végül Szeged csapata, a „Tisza Labor” hívónevű 
katasztrófavédelmi mobil labor nyerte.

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása

Tűzesetnél
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Ellenőrzések Egyéb

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása

Veszélyes árut szállító járművel kapcsolatos (ADR)
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Viharkárral kapcsolatos

Fehér porral kapcsolatosAnyagazonosítás Sugárzásmérés

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások 2725

ebből: iparbiztonság 44

 tűzvédelem 40

 Vízügy, vízvédelem 1143

 Vízügy, vízvédelem 1498

Szakhatósági eljárások 2233
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Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
6721 Szeged, Berlini körút 16-18.
E-mail: csongrad.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu

Vízügy, vízvédelem
 

 

 

 

 

Kiadott öntözési engedélyek: 231

Kiemelt szakhatósági ügyek: 106

Kiemelt I. fokú vízügyi-vízvédelmi ügyek: 68

Helyi ellenőrzések: 265

 Negyedik alkalommal rajtolt el Szeged történelmi 
belvárosából a Futótűz Horizontális Lépcsőfutóverseny 
május negyedikén. Az extrém sportrendezvény több 
száz érdeklődőt csalt ki a Dóm térre. A jótékonysági 
viadal három és fél kilométeres távját több tucat tűz-
oltó teljesítette teljes védőfelszerelésben. A verseny 
2019-ben is szegedi tűzoltó győzelmével zárult. A 
rendezvény teljes bevételét a szegedi gyermekklinika 
részére ajánlották fel.
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Fejér megye

A MEGYÉRE JELLEMZŐ 
VESZÉLYEZTETETTSÉG

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

csapadék, szélvihar, aszály;
•  veszélyes anyagok előállítása, felhasz-

nálása, tárolása;
• veszélyes anyagok szállítása;
• nukleáris veszélyeztetettség

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI 
TÉRKÉP

 I. osztály: 77 település
 II. osztály: 55 település
 III. osztály: 47 település

A MEGYE ALAPADATAI

Terület nagysága: 4 358 km2

Települések száma: 108
Városok száma: 17
Lakosság száma: 426 300 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 2
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 3
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 1
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 4
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 28
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 2019. január elsejétől – Pázmánd és Lajoskomárom 
után – a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület be-
iktatásával már három önállóan beavatkozó önkéntes 
tűzoltóság erősíti Fejér megye mentő tűzvédelmét. A 
Marton ÖTE önkéntesei szabadidejükben éves szinten 
négyezer-ötszáz óra készenlétet vállalnak, ez idő alatt 
Tordas, Martonvásár, Ráckeresztúr, Baracska és Gyúró 
területén, az M7-es és az M6-os autópálya, valamint a 
7-es főút egy szakaszán, az önkormányzati és a hivatásos 
tűzoltó egységek nélkül is beavatkozhatnak.

 Négy járási önkéntes mentőcsoport nemzeti újraminő-
sítő gyakorlata zajlott március 23-án Magyaralmáson. A 
Székesfehérvári, a Bicskei, a Móri és a Gárdonyi járásból 
érkező önkéntes tűzoltók, polgárőrök árvízi védekezési 
és – az árkok tisztításával, karbantartásával – a belvíz 
megelőzését célzó feladatokat hajtottak végre. 

Fejér megye Vonulási adatok

Tűzesetek
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Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

Tűzesetek megoszlása
 

 

 

 

 

 

Szabad területen: 539

Közlekedéssel kapcsolatosan: 47

Ipari létesítmény területén: 59

Otthon: 184

Kereskedelmi létesítmény területén: 5

Egyéb: 234

 Egy duplafülkés erdőtüzes vízszállítóval és egy ügy-
intézői járművel bővült az igazgatóság gépjárműparkja. 
Mindkét jármű Székesfehérváron állomásozik. Az épület-
korszerűsítési program részeként új irattárat alakítottak 
ki a megyeszékhely katasztrófavédelmi kirendeltségén, 
Dunaújvárosban megújult a szertárkapuk elektronikus 
vezérlése, és a laktanya radiátorait is korszerűbbre cse-
rélték. A tűzoltók lakhatásának támogatásaként az egy 
székesfehérvári és az egy dunaújvárosi mellett további 
öt sárbogárdi szolgálati lakás került az igazgatósághoz.

 Székesfehérvár adott otthont a XV. Gróf Széchenyi 
Ödön Országos Tűzoltósportversenynek júniusban.  A 
viadalon Baranya megye csapata győzedelmeskedett, 
a házigazda Fejér megyei tűzoltók egy arany, egy ezüst 
és egy bronzéremmel összesítettben a második helyet 
szerezték meg.

Műszaki mentések megoszlása
 

 

 

 

 

 

Viharkár miatti beavatkozás: 93

Épületomlás: 11

Közúti baleset: 644

Szén-monoxid-szivárgás: 41

Veszélyes anyag környezetében: 2

Holttest kiemelése: 5

Állatmentés: 24

Faeltávolítás: 204

Gázszivárgás: 40

Egyéb: 525
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Fejér megye

 Interaktív játékok várták a gyerekeket a tavaszi Nyitott 
szertárkapuk és az őszi Biztonság hete rendezvényeken. 
A tanév alatt tűzvédelmi osztályfőnöki órán csigázták 
fel a kisiskolások érdeklődését a megelőzésre, és a nyári 
táborok sem múlhattak el laktanyalátogatás nélkül.

 Nemzetközi versenyekre készülve Székesfehérváron is 
gyakorlatozott a HUNOR mentőszervezet kötéltechnikai 
egysége márciusban. A tűzoltók ipari alpintechnikai 
fogásokkal a zárt térből való mentést gyakorolták.

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 2294

ebből: iparbiztonság: 64

 településrendezés: 176

 tűzvédelem: 933

 vízügy, vízvédelem: 1121

Szakhatósági eljárások: 3206

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
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Ellenőrzések Egyéb

 Papírdobozokat gyártó üzem raktára gyulladt ki már-
cius 17-én Mezőfalván. A körülbelül háromszáz négyzet-
méteres, fémszerkezetű, hullámlemez borítású tárolóban 
nagy mennyiségű kartonpapír és azok készítéséhez hasz-
nált alapanyagok égtek. A tűzesethez elsőként kiérkező 
mezőfalvai önkéntes tűzoltók az oltással egyidejűleg egy 
propánbutángázpalack-tárolót is kiürítettek. A lángokat 
a Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat 
irányítása mellett a dunaújvárosi, a sárbogárdi, a pusz-
taszabolcsi és a székesfehérvári hivatásos tűzoltókkal 
közösen fojtották el. A tűz oltása az utómunkálatokkal 
csaknem tizenöt órán át tartott.

 Februárban többször meggyulladt a száraz aljnövény-
zet Sárkeresztúron. Egy alkalommal – február 28-án 
– az erős szélben a tűz a lángoló nádasról lakóházakra 
is átterjedt. A Szabadság utcában két régi építésű ház te-
tőszerkezete égett le, másik kettő tetőhéjazata ugyancsak 
meggyulladt, egy ötödik családi házat a tűzoltók védtek 
meg a tűztől. A lángokat a Fejér megyei katasztrófavé-
delmi műveleti szolgálat irányítása mellett a székesfe-
hérvári, a pusztaszabolcsi, a sárbogárdi, a siófoki, a paksi 
és az érdi, valamint a mezőfalvai és a lajoskomáromi 
önkéntes tűzoltók fékezték meg.

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

A FŐVÁROSRA JELLEMZŐ 
VESZÉLYEZTETETTSÉG

• tűzvédelmi veszélyeztetettség;
• közlekedés;
• veszélyes anyagokat előállító, tároló, 

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

légi szállítása;
• rendkívüli időjárás;
• ár- és belvíz

FŐVÁROSI 
VESZÉLYEZTETETTSÉGI 
TÉRKÉP

 I. osztály: 14 kerület
 II. osztály: 9 kerület
 III. osztály: -

A FŐVÁROS ALAPADATAI 
(MŰKÖDÉSI TERÜLET SZERINT)

Terület nagysága: 525 km2

Települések száma: 13
Városok száma: 8
Lakosság száma: 1 968 848 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 5
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 14
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 4
Önkormányzati tűzoltóságok száma: -
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 22
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 A fővárosban 2019-ben is folytatódott az a több éve 
fennálló trend, hogy az év elején és végén kevesebb a tűz, 
összességében is csökkent az ilyen jellegű esetek száma. 
A műszaki mentések közül kiugranak a viharkárokkal, 
a közúti balesetekkel és faeltávolítással összefüggő ese-
tek, és tovább emelkedett a szén-monoxid-mérgezések 
gyanúja miatti riasztások száma is. 

 Tavaly tíz különböző típusú polgári védelmi ellenőrzés-
ből összesen 1 063-t hajtottak végre a fővárosi kollégák, 
a természeti eredetű kiemelt kockázati helyszíneket (fák, 
fasorok, vízelvezetők, védművek, téli kockázati helyszí-
nek) négyszázegy alkalommal ellenőrizték. A szakterület 
felülvizsgálta a kerületekben mutatkozó veszélyeztető 
hatásokat is, ennek nyomán megváltoztak a besorolá-
sok, 2019-ben tizennégy egyes és kilenc kettes osztályú 
kerületet tart számon a katasztrófavédelem.

Főváros

Vonulási adatok
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Tűzesetek megoszlása
 

 

 

 

 

 

Szabad területen: 433

Közlekedéssel kapcsolatosan: 535

Ipari létesítmény területén: 34

Otthon: 1232

Kereskedelmi létesítmény területén: 53

Tárolással kapcsolatosan: 20

 2019-ben az igazgatóságot a kerületi önkormányzatok 
összesen több mint százkét millió forinttal támogatták. 
Az összeget ingatlanok felújítására és eszközök beszer-
zésére költötte a főváros, kilenc laktanyában széleskörű 
felújítási munkákat sikerült ezeknek köszönhetően el-
végezni. Az év során két létrás tűzoltó gépjárművel, egy 
vízszállítóval, két légzőbázisszerrel és két személyautóval 
gazdagodott a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

 A fővárosi tűzoltók a rendőrségnek 1 ezer 364 esetben 
nyújtottak segítséget, több mint 4 ezer 200 alkalommal 
pedig szorosan együtt dolgoztak velük. Az Országos Men-
tőszolgálattal 2 ezer 443 esetben volt együttműködés, 
1 ezer 166 alkalommal a fővárosi tűzoltók segítették a 
mentőszolgálat munkáját. Az Fővárosi Közterület-fenn-
tartó Zrt-vel közösen üzemeltetett szállító gépjárművet 
az év során 585 alkalommal riasztották, 409 esetben 
közlekedési jellegű akadályt kellett elhárítani, 176 eset-
ben olyan tűzesethez vonult, ahol fel kellett szabadítani 
a tűzoltói felvonulási területet. Valós tűzesetek és műszaki mentések számának

alakulása évtizedenként

Tűzesetek Műszaki mentések
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Műszaki mentések megoszlása

 

 

Viharkár miatti beavatkozás: 804

Épületomlás, magasépület-baleset: 87

Közúti baleset: 1640

Szén-monoxid-mérgezés gyanúja: 267

Veszélyes anyaggal kapcsolatos: 80

Holttest kiemelése: 11

Állatmentés: 92

Faeltávolítás: 849

Egyéb: 3215
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 A polgári védelmi szakterület kiemelkedő eseménye volt 
az október 18-19-én megtartott nemzeti minősítő gyakor-
lat, amely során huszonöt szervezet tett tanúbizonyságot 
ismeretei naprakészségéről, és szerzett ezzel felhatalma-
zást a minősítő rendszer szerinti tevékenységben való 
közreműködésre az elkövetkező öt évre. November 9-10. 
között a Budapest Mentőszervezet csaknem százhúsz 
fővel komplex veszélyhelyzet-kezelési gyakorlatot hajtott 
végre a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kovácsvágáson.

 Az igazgatóság illetékességi területén dolgozó önkéntes 
tűzoltó egyesületek 629 alkalommal vonultak különböző 
műszaki mentésekhez vagy tűzesetekhez. A legtöbbször, 
109-szer a Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
vonult, míg a Zugló Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 91 
alkalommal riasztották.

Főváros

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 22723

ebből: iparbiztonság: 174

  piacfelügyelet:  -

  polgári védelem:  -

  településrendezés: 62

  tűzvédelem: 18253

  vízügy, vízvédelem: 4234

Szakhatósági eljárások: 4168

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
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Ellenőrzések Egyéb

Az év kiemelkedő eseményei közé tartozott még emellett 
a januári kollégiumtűz, illetve egy augusztusi, kilencedik 
kerületi eset, amikor kigyulladt egy hétemeletes épület 
tetőszerkezete. (Bővebben a Krónikában.)

 A fővárosi tűzoltók 2019-ben is bekapcsolódtak a 
nyitott szertárkapuk országos rendezvénybe, kilencedik 
alkalommal megrendezték a tűzoltó- és rendőrnapot a 
budapesti városligetben, biztosították az augusztus 20-i 
tűzijátékot, felállították az ország karácsonyfáját, és fo-
gadták Baji Balázs gátfutó olimpikont, aki tűzoltóként 
is kipróbálta magát.

 Egy vezetékből kiömlő gáz okozott kisebb robbanást, 
majd tüzet egy csarnoképület tizenhat négyzetméteres, 
egykor gázfogadónak használt, vasbeton szerkezetű helyi-
ségében a Kőbányai úton szeptember 20-án. A robbanás 
kiszakította a helyiség ajtaját, a csőből kiáramló gáz pedig 
fáklyaként égett. Az egységek három vízsugárral először 
körülhatárolták a lángokat, majd eloltották a tüzet. 

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

A MEGYÉRE JELLEMZŐ 
VESZÉLYEZTETETTSÉG

• ár- és belvízi veszélyeztetettség;
• rendkívüli időjárás;
•  nagy forgalmú közlekedési útvonalak;
• veszélyes vegyi anyagokat előállító, 

tároló, felhasználó objektumok, ve-
szélyesanyag-szállítás;

• tűzvédelmi veszélyeztetettség

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI 
TÉRKÉP

 I. osztály: 1 település
 II. osztály: 98 település
 III. osztály: 84 település

A MEGYE ALAPADATAI

Terület nagysága: 4 208 km2

Települések száma: 183
Városok száma: 12
Lakosság száma: 461 518 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 4
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 4
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 3
Önkormányzati tűzoltóságok száma: -
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 92
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 A tűzesetek száma a megyében az összes esemény 
csaknem harminc százalékát tette ki, a műszaki menté-
sek száma pedig csökkent. Az összes tűzeset több mint 
harmada szabad területen következett be. 

 Győrszemere, Tét, Fertőszentmiklós, Nagycenk, Hegy-
kő és Kunsziget önkéntes tűzoltó egyesülete után 2019 
áprilisától az Ásványráró Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr 
Egyesület is önállóan avatkozhat be. A hét egyesület 
összesen 244 alkalommal vonult különböző tűz- és kár-
esethez, ezek közül 25 esetben önállóan avatkoztak be. 
A soproni hivatásos tűzoltó-parancsnokság működési 
területén önállóan beavatkozó nagycenki és hegykői 
tűzoltó egyesület éves minősítő gyakorlatára még janu-
ár 26-án, Nagycenken került sor, azon a két egyesület 
negyvenhárom tagja vett részt. 

 A megyében negyvenhét települési mentőcsoport 
működik, a tagok száma megközelíti a négyszázat. Ké-
pességeiket különböző gyakorlatokon fejlesztik, 2019-
ben például Kajárpécen, az országos árvízi végrehajtási 
gyakorlat során. Az önkéntes mentőszervezetek számára 
kiírt pályázatból a megyeiek több mint kétmillió forint 
értékű támogatásban részesültek. Az októberi, az ön-

Győr-Moson-Sopron megye

Tűzesetek megoszlása
 

 

 

 

 

 

Szabad területen: 319

Közlekedéssel kapcsolatosan: 104

Ipari létesítmény területén: 36

Otthon: 262

Kereskedelmi létesítmény területén: 16

Egyéb: 128

kéntes mentőszervezetek részére először megtartott, 
Salgótarjánban megrendezett országos versenyen a 
Szigetköz Járási Mentőszervezet második helyezést ért el. 

 2019-ben egy Skoda Octavia és egy Skoda Rapid gép-
járművel, egy Renault HD009 BM Heros szimplafülkés 
vízszállítóval, egy Renault HD009 BM HerosK dupla-
fülkés vízszállítóval, valamint egy Bombard Sunrider 
kishajóval bővült a megye járműparkja. A szimplafülkés 
vízszállító jármű a győri, a duplafülkés pedig a mosonma-
gyaróvári hivatásos tűzoltó-parancsnokságon szolgálatot 
teljesítő hivatásos tűzoltók munkáját segíti.

Vonulási adatok

Tűzesetek
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Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

Műszaki mentések megoszlása
 

 

 

 

 

 

Viharkár miatti beavatkozás: 120

Épületomlás: 22

Közúti baleset: 494

Szén-monoxid-szivárgás: 64

Faeltávolítás: 182

Vízkárok: 120

Gázszivárgás: 61

Életmentés: 60

Sérült mentése: 55

Eltűnt személy keresése: 14

Egyéb: 206
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Róbert tűzoltó törzszászlós idén is az első helyen végzett, 
ügyeletvezető kategóriában pedig Szüts Tamás tűzoltó 
őrnagy állhatott a képzeletbeli dobogó harmadik fokára.

 Az augusztus végén, Karcagon megtartott XII. Orszá-
gos Tűzoltószakmai Vetélkedőt a mosonmagyaróvári 
hivatásos tűzoltó-parancsnokság csapata nyerte meg, 
így egy éven át őrizheti a verseny vándorserlegét. 

 2019-ben már másodszor rendezett országos versenyt 
a katasztrófavédelem az ügyeletek munkatársainak. A 
szakmai megméretésen műveletirányító kategóriában Béri 

Győr-Moson-Sopron megye

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 2548

ebből: tűzvédelem: 1625

 vízügy, vízvédelem: 861

 iparbiztonság: 61

Szakhatósági eljárások: 2806

ebből: tűzvédelem: 1154

 vízügy, vízvédelem: 1622

 iparbiztonság: 30

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása

Tűzesetnél

24

81

9

32

71

Műszaki
mentésnél

Tűzeseti
helyszíni
szemle

Ellenőrzések Egyéb

 Március 10-én a 81-es számú főútvonalon, Mezőörs 
közelében két személygépjármű ütközött össze, mindkét 
jármű kigyulladt. A balesetben hét ember vesztette életét.  

 Június 29-én Jánossomorja külterületén a hulladék-
lerakó telepen mintegy 3 ezer négyzetméteren több ezer 
köbméter szemét égett. A tűzoltásvezető a legmagasabb, 
ötös kiemelt fokozatot rendelte el a munkálatok megkezdé-
sekor. A hulladék több mint egy napon át égett, az oltásban 
összesen ötven hivatásos és önkéntes tűzoltó vett részt.

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása
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Veszélyes árut szállító jármű balesete

Veszélyes anyag szivárgása vasúti kocsiból

Légtérelemzés

Vízügy, vízvédelem
 

 

 

 

 

Kiadott öntözési engedélyek: 112

Kiemelt szakhatósági ügyek: 118

Kiemelt I. fokú vízügyi-vízvédelmi ügyek: 67

Helyi ellenőrzések: 311

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 MEGYÉRE JELLEMZŐ 
VESZÉLYEZTETETTSÉG

• ár- és belvízi veszélyeztetettség;
• rendkívüli időjárási viszonyokból 

adódó veszélyeztetettség;
• veszélyes üzemek okozta 

veszélyeztetettség;
• közlekedési veszélyeztetettség;
•  létfontosságú rendszerelemek működé-

si zavaraiból adódó veszélyeztetettség

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI 
TÉRKÉP

 I. osztály: 8 település
 II. osztály: 50 település
 III. osztály: 24 település

A MEGYE ALAPADATAI

Terület nagysága: 6 210 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
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egy szabadnapos tűzoltó is, aki a teherautósofőrökkel 
közösen porral oltó készülékkel beavatkozott. A lángokat 
megfékezték, eközben a sérültet is kiemelték a járműből.

 Négy szakközépiskolában tanulhatnak a diákok ren-
dészeti tantárgyat Hajdú-Bihar megyében, a derecskei, 
a biharkeresztesi és a berettyóújfalui fiatalok a kataszt-
rófavédelmet választották nyári gyakorlatuk helyszínéül. 
Júniusban összesen százhatvanhárom fiatal került közel 
a tűzoltói feladatokhoz.

 A megyében 2018-hoz viszonyítva a beavatkozást 
igénylő tűzesetek száma negyvenöt százalékkal emel-
kedett, ami a szabadtéri tűzesetek számának jelentős 
mértékű növekedésére vezethető vissza. A műszaki 
mentések mennyiségét jelentős mértékben befolyásolta 
a viharkárok mellett a közúti balesetek magas száma, a 
műszaki mentések nagy részét ezek tették ki. Április 2-án 
mintegy huszonöt hektáron égett a nádas Hajdúszoboszló 
és Kaba között. Július 12-én délután Nagyhegyes közelé-
ben, a 33-as számú főúton két teherautó és egy személy-
gépkocsi ütközött össze. Az autó azonnal kigyulladt az 
ütközéstől. A baleset pillanatában az úton közlekedett 

Hajdú-Bihar megye
 Két országos szervezésű együttműködési gyakorlat is 

volt Hajdú-Bihar megyében, a még át nem adott M4-es 
autópályaszakaszon kellett közösen beavatkozniuk a 
hivatásos és önkéntes tűzoltóknak, a mentőszolgálat, a 
büntetés-végrehajtás és a rendőrség szakembereinek. 
Az év végén pedig bajba jutott légi járművek gyakorlata 
zajlott a debreceni reptéren, az eseményről a Krónika 
hasábjain olvashatnak bővebben.

 2019-ben a Kabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület 130 éves 
lett. Az ünnepélyes állománygyűlés után az önkéntesek 
a város lakói, valamint az iskolások és óvodások előtt 
tartottak roncsvágási bemutatót a hivatásos tűzoltókkal 

Tűzesetek megoszlása
 

 

 

 

 

 

Szabad területen: 678

Közlekedéssel kapcsolatosan: 74

Ipari létesítmény területén: 14

Otthon: 381

Kereskedelmi létesítmény területén: 11

Egyéb: 168

Műszaki mentések megoszlása

 

 

Viharkár miatti beavatkozás: 382

Épületomlás: 15

Közúti baleset: 393

Szén-monoxid-mérgezés: 43

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan: 7

Holttest kiemelése: 8

Állatmentés: 31

Faeltávolítás: 403

Egyéb: 92
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közösen, majd a kabai templomtoronyból egy alpin-
technikai mentést is láthattak az érdeklődök, amelyet 
a Hajdú Speciális Kutató-mentő Egyesület mutatott be.

 Június 22-én tartották meg a IX. Országos Kismo-
torfecskendő-szerelési Bajnokság harmadik fordulóját 
Püspökladányban. A résztvevők a versennyel a hagyo-
mányokat ápolják minden évben, az ország több pontján. 
A hajdúsági városban kilenc csapat mérte össze erejét 
és gyorsaságát retro, valamint modern kategóriában. 
A hazai pálya ismét a püspökladányiaknak kedvezett, 
hiszen modern kategóriában megdöntötték saját, tavalyi 
országos csúcsukat is.

 Július 3-án veszélyes anyagot szállító tartálykocsiból 
nátrium-hipoklorit folyt a nyírábrányi vasútállomáson. 

Hajdú-Bihar megye

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása

Tűzesetnél
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Műszaki
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Ellenőrzések Egyéb

Vízügy, vízvédelem
 

 

 

 

 

Kiadott öntözési engedélyek: 112

Kiemelt szakhatósági ügyek: 118

Kiemelt I. fokú vízügyi-vízvédelmi ügyek: 67

Helyi ellenőrzések: 311

A nyíradonyi hivatásos tűzoltók mellett a katasztrófavé-
delem műveleti szolgálata is  az esethez vonult. A tűzol-
tók kármentesítő edényekbe fogták fel a kifolyt anyagot.

 Augusztus 22-én Báránd külterületén, a Kaba felé 
vezető úton két teherautó ütközött össze. A balesethez 
a püspökladányi hivatásos tűzoltók vonultak, akik a 
roncsokba szorult sofőröket feszítővágó berendezéssel 

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása

Vízszennyezés

Légtérelemzés

Téves jelzés
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Veszélyesáru-szállító jármű balesete

Veszélyes anyag szivárgása vasúti kocsiból

Gázkoncentráció-mérés

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

szabadították ki. A műszaki mentést a megyei kataszt-
rófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A két sérültért 
mentőhelikopterek érkeztek.

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 3617

ebből: iparbiztonság: 73

  településrendezés:  48

  tűzvédelem: 2528

  vízügy, vízvédelem: 968

Szakhatósági eljárások: 2714
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Heves megye

A MEGYÉRE JELLEMZŐ 
VESZÉLYEZTETETTSÉG

• ár- és belvízi veszélyeztetettség;
• rendkívüli időjárási körülmények;
• földrengés, földcsuszamlás;
• veszélyes anyagok előállítása,  

felhasználása, tárolása;
• veszélyes anyagok szállítása közúton, 

vasúton, légi úton

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI 
TÉRKÉP

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

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
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  A megyei hivatásos és az önkormányzati tűzoltók 
rendszeresen gyakorlatoznak az önkéntes tűzoltó egye-
sületekkel és mentőszervezetekkel, hogy a valós életben 
beavatkozó egységek rutinosan hajtsák végre még a 
speciális mentési feladatokat is, valamint azért, hogy 

 2019-ben több mint húsz százalékkal emelkedett a 
káresetek száma az előző évihez képest. Kéménytü-
zekkel kapcsolatban ugyanakkor csaknem harminc 
százalékkal kevesebb jelzés érkezett, mint 2018-ban. A 
megye területén 2019-ben nem volt tragikus kimenetelű 
szén-monoxid-mérgezés. Szabad területen csaknem 
nyolcszáz tűzesethez riasztották a megyei egységeket. 
Az önkéntes tűzoltóságok több mint kétszázharminc 
káresethez vonultak, a mentőszervezetek négy esetben 
avatkoztak be.

Heves megye

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 1077

ebből: iparbiztonság: 49

  piacfelügyelet: -

  polgári védelem: -

  településrendezés: 39

  tűzvédelem: 989

  vízügy, vízvédelem: -

Szakhatósági eljárások: 551

Vonulási adatok

Tűzesetek

39
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Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

kellő tájékozódási ismeretekre is szert tegyenek. Ennek 
jegyében január végén jégről mentési gyakorlat zajlott 
Egerszalókon, májusban az egri kórházban szimuláltak 
egy mentési szituációt, szeptemberben pedig eltűnt 
emberek felkutatását és mentését gyakorolták együtt a 
Bükk-hegységben. 

 A 2019-es központi pályázaton Heves megye hu-
szonhárom önkéntes tűzoltó egyesülete összesen több 
mint húszmillió, míg négy mentőszervezet több mint 
kétmillió forint értékű támogatást nyert el. Az Agria 
Speciális Mentő- és Tűzoltó Csoport egy Mahindra S5-
ös, új gyorsbeavatkozó tűzoltó gépjárművet kapott, az 
Abasári Önkéntes Tűzoltó Egyesület pedig egy felmál-
házott Volkswagen Amarok típusú járművel gazdagodott 
decemberben.

Tűzesetek megoszlása
 

 

 

 

 

 

Szabad területen: 797

Közlekedéssel kapcsolatosan: 29

Ipari létesítmény területén: 9

Otthon: 250

Kereskedelmi létesítmény területén: 8

Egyéb: 661

Műszaki mentések megoszlása

 

 

Viharkár miatti beavatkozás: 100

Épületomlás: 11

Közúti baleset: 333

Szén-monoxid-mérgezés: 49

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan: 12

Holttest kiemelése: 9

Állatmentés: 26

Faeltávolítás: 215

Egyéb: 489

Hatósági ellenőrzések megoszlása
 

 

 

 

 

Tűzvédelmi ellenőrzések száma: 1692

Polgári védelmi ellenőrzések száma: 766

Iparbiztonsági ellenőrzések száma: 216

Vízügyi ellenőrzések száma: 33

Piacfelügyeleti ellenőrzések száma: 14
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a harminc év alattiak versenyében Istványi Nóra tű. fő-
hadnagy, az egri hivatásos tűzoltó-parancsnokság indulója 
lett. Az országos versenyek közül két jelentős eseménynek 
is a megye adott otthont: a tűzoltó tájfutók, valamint a sí- 
és téli terepfutók is itt mérhették össze állóképességüket.

 A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség már évtizedek óta 
rendez tűzoltóversenyt a megye önkéntes tűzoltói számá-
ra. Május huszonötödikén a füzesabonyi lövészpályán tíz 
településről huszonkét lelkes önkéntes csapat mutatta 
meg felkészültségét.

  A Heves megyei igazgatóság az országos pontszerző 
bajnokságon harmadik helyezést ért el. A pontszerző ver-
senyeken kívül további megméretéseken is részt vettek, 
ezekről a legtöbbször éremmel térhettek haza. Hevesi 
tűzoltók nyerték csapatban a fekvenyomóversenyt Szé-
kesfehérváron, az ország legerősebb tűzoltója nemzetközi 
tűzoltóverseny első helyezettje pedig a női indulók között, 

Heves megye
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  Kigyulladt, majd teljes terjedelmében égett egy száz 
négyzetméteres családi ház a Heves megyei Szarvaskő 
külterületén február hatodikán. A hivatásos tűzoltók 
Egerből négy, Mezőkövesdről egy tűzoltó gépjárművel 
vonultak, négy vízsugárral fékezték meg a lángokat. A 
tűz oltását nehezítette, hogy a közelben nem volt tűzcsap, 
így két vízszállító gépjárművel szállították az oltáshoz 
szükséges vizet a helyszínre. Az eset során egy ember 
megsérült, őt a mentők ellátták.

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

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása
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Jász-Nagykun-Szolnok megye

A MEGYÉRE JELLEMZŐ 
VESZÉLYEZTETETTSÉG

• ár- és belvízi veszélyeztetettség;
• rendkívüli időjárási körülmények;
• veszélyes üzemek;
• nagy forgalmú közlekedési útvonalak

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI 
TÉRKÉP

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

A MEGYE ALAPADATAI

Terület nagysága: 5 581 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
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 A Kőtelki Önkéntes Tűzoltó Egyesület Túrkeve, Zagy-
varékas és Jászalsószentgyörgy után negyedikként a 
megyében 2019-ben megszerezte az önálló beavatkozásra 
jogosító státuszt. A kőtelkiek nemcsak saját településük, 
hanem Nagykörű, Tiszasüly, Csataszög és Hunyadfalva 

biztonságát is vigyázzák. A Jászalsószentgyörgyi Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület részére a BM OKF januárban 
egy kétezer liter oltóvízkapacitású gépjárműfecskendőt 
adományozott. A megyei négy önkéntes egyesület több 
mint háromszáz káresetnél avatkozott be 2019-ben.

 Sportszempontból kiemelkedett ez az év, hiszen ma-
gyar tűzoltó először kvalifikálta magát az FCC Euró-
pa-bajnokságra, amelyet a szlovéniai Bledben rendeztek 

 A megyében 2019-ben bekövetkezett több mint ezer-
háromszáz tűzeset közül számukat tekintve a szabadtéri 
és a lakástüzek emelkedtek ki. Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében átlagosan kétszázötven és háromszáz között 
mozog a lakástüzekkel kapcsolatos esetek száma, és 
minden évben előfordulnak halálesetek is: 2019-ben 
hat ember vesztette életét a megyében lakástűz követ-
keztében. Jóval kisebb szeletet képviselnek a káresetek 
közt az ipari létesítményekkel kapcsolatosak, tavaly 
harminckét alkalommal vonultak ilyen jellegű esethez 
a tűzoltók. Így volt ez szeptember 18-án kora hajnalban 
is, amikor egy kisújszállási asztalosműhely gyulladt ki. 

meg. Jász-Nagykun-Szolnok tűzoltói újoncként több ka-
tegóriában is jelentős sikereket értek el. A magyar csapat 
rögtön letette a névjegyét és bekerült a legjobb tizenhat 
közé, az egyenes kieséses rendszerben kevesebb, mint 
egy másodperccel kapott ki a későbbi Európa-bajnok, 
házigazda szlovén egységtől, és végül tizenharmadik lett.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 2115

ebből: iparbiztonság: 40

  településrendezési: 48

  tűzvédelmi: 941

  vízügyi: 1060

  vízvédelmi: 26

Szakhatósági eljárások: 993

Vonulási adatok

Tűzesetek

777 1359

1253

36

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

Tűzesetek megoszlása
 

 

 

 

 

 

Egészségügyi, szociális létesítmény területén: 2

Ipari, termelési létesítmény területén: 32

Kereskedelmi létesítmény területén: 15

Közlekedési eszközzel kapcsolatosan: 52

Közúton: 14

Otthon: 291

Szabad területen: 840

Egyéb: 55

Műszaki mentések megoszlása
 

 

 

 

 

 

Állatbaleset: 29

Viharkár miatti beavatkozás: 160

Életmentés: 28

Épületomlás, magasépület-baleset: 12

Gázszivárgás: 36

Holttest kiemelése: 16

Közúti baleset: 410

Sérült mentése: 33

Szén-monoxid-szivárgás: 26

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos: 3

Egyéb: 166
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 A katasztrófavédelem által szervezett sportversenyek 
közül az Ergométeres Országos Bajnokságot Szolno-
kon rendezik meg. A viadal immár nemzetközivé vált, 
2019-ben szlovák vendégeket is fogadhatott a szolnoki 
laktanya sportcsarnoka. Országos szakmai vetélkedők 
is zajlottak a megyében: Karcag és Kunmadaras adott 
otthont augusztusban a XII. Országos Tűzoltószakmai 
és II. Országos Műszaki Mentési Vetélkedőnek.

Jász-Nagykun-Szolnok megye
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 Két személygépkocsi és egy kukoricát szállító teher-
autó volt érintett abban a balesetben, amely augusztus 
8-án történt a 4-es számú főút Törökszentmiklóst 
elkerülő szakaszán. Az egyik személygépkocsi teher-
autóval ütközött, amely ezután csapódott neki a másik 
személyautónak. A balesethez a törökszentmiklósi ön-
kormányzati tűzoltók és a szolnoki hivatásos tűzoltók 
vonultak. A mentés irányítását a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat végezte. 
A balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette, 
további három megsérült.

 Március 28-án mintegy ezer négyzetméteren gyulladt 
meg a szemét egy Jásztelek határában lévő hulladéklera-
kóban. A jászberényi, a nagykátai, a hevesi és a hatvani 
hivatásos, valamint a jászapáti és zagyvarékasi önkéntes 
tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányí-
tása mellett öt vízsugárral avatkoztak be, közben pedig 
teherautókkal és munkagépekkel földet terítettek szét a 
területen, hogy a tűz továbbterjedését megakadályozzák. 
A katasztrófavédelmi mobil labor folyamatosan mérése-
ket végzett. A jászladányi gumifeldolgozó üzem május 
26-i jelentős tűzesetéről a Krónika hasábjain olvashatnak. 

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása

Radiológiai, biológiai, vegyi felderítés
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Kiadott öntözési engedélyek: 162

Kiemelt szakhatósági ügyek: 118

Kiemelt I. fokú vízügyi-vízvédelmi ügyek: 63

Helyi ellenőrzések: 171

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



150

Komárom-Esztergom megye

A MEGYÉRE JELLEMZŐ 
VESZÉLYEZTETETTSÉG

• árvíz, villámárvíz;
• földtani veszélyek (földrengés, part-

falomlás, alábányászottság, alápin-
cézettség);

• veszélyes vegyi anyagokat előállító, 
tároló, felhasználó objektumok;

• veszélyesanyag-szállítmányok;
• rendkívüli téli időjárás

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI 
TÉRKÉP

 I. osztály: 8 település
 II. osztály: 29 település
 III. osztály: 39 település

A MEGYE ALAPADATAI

Terület nagysága: 2 265 km2

Települések száma: 76
Városok száma: 12
Lakosság száma: 297 454 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 2
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 3
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 3
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 3
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 36
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korlathoz szeptember 19-én Komáromban. A tatabányai 
katasztrófavédelmi kirendeltség és az Észak-dunántúli 
Vízmű Zrt. pedig a vízmű tatabányai szennyvíztisztító 
telephelyén kritikusinfrastruktúra-védelmi gyakorlatot 
tartott 2019 decemberében.

 A tűzesetek, a műszaki mentések és a beavatkozást 
igénylő esetek megyei számában átlagosan 10 százalékos 
növekedés mutatkozott az elmúlt évekhez képest, alap-
vetően a rendkívüli időjárási viszonyokból adódó magas 
riasztási számra visszavezethetően. Jelentősen, mintegy 
48 százalékkal megemelkedett a szabadtéri tüzek száma, 
és a korábbi évhez képest negyedével többször hívták a 
tűzoltókat kidőlt fákhoz. 

 Épületből mentéssel, tűzoltással, párosemelési gya-
korlattal, alpintechnikai mentéssel és eltűnt személyek 
keresésével csatlakozott az igazgatóság a FÚZIÓ19 nevű 
komplex civil-katonai egészségügyi válsághelyzeti gya-

Komárom-Esztergom megye
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Hatósági eljárások: 1461

ebből: iparbiztonság: 75

  településrendezési: 29

  tűzvédelmi: 1357

Szakhatósági eljárások: 588

 2019 őszén a megye hat járásának mentőcsoportja 
vett részt minősítő gyakorlaton. Az önkéntesekből álló 
mentőcsoportok létszáma a megyében meghaladja a 
százhatvanat. A megyében négy mentőcsoport pályázott 
sikeresen 2019-ben: a Császár és a Tokod Települési, a 
Brigetio Járási, valamint a Turul Megyei Mentőcsoport 
technikai és védőeszközöket nyert, összesen majdnem 
kétmillió forint értékben. Az önkéntes tűzoltó egye-

sületek központi pályázatán a megyéből harmincöt 
egyesület összesen csaknem 23 millió forintot nyert el. 

Tűzesetek megoszlása
 

 

 

 

 

 

Ipari, termelési létesítmény területén: 17

Közlekedési eszközzel kapcsolatos: 14

Közúton: 43

Mezőgazdasági létesítmény területén: 11

Otthon: 205

Szabad területen: 383

Tárolási létesítmény területén: 20

Egyéb: 97

Műszaki mentések megoszlása
 

 

 

 

 

 

Viharkár miatti beavatkozás: 63

Életmentés: 67

Faeltávolítás: 214

Gázszivárgás: 47

Közúti baleset: 287

Légibaleset: 2

Sérült mentése: 54

Szén-monoxid-szivárgás: 24

Veszélyes anyagok környezetében: 6

Vízkárok elhárítása: 61

Állatmentés: 12

Egyéb: 244
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  2019 versenyszezonja jelentős sport- és szakmai 
eredményekkel zárult a megyei igazgatóság számára. Ér-
met szerzett a megyei csapat a tekeversenyen, a Borbély 
Zoltán Labdarúgó Emléktornán, de az egyéni versenyzők 
is diadalt arattak a többi között síkfutásban, terepkerék-
pározásban, a VII. Turul Lépcsőfutó Bajnokságon, sőt 
a pontszerző úszóbajnokságon is. Címvédőként pedig a 
II. Országos Műszaki-mentő versenyt ismét a tatabányai 
hivatásos tűzoltók nyerték meg.

Az egyesületek egyebek között a beavatkozásokhoz 
szükséges eszközöket és felszereléseket kaptak, ezeken 
kívül különféle képzések is elérhetővé válnak számukra.

Komárom-Esztergom megye
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ki a lakosságra ártalmas károsanyag-koncentrációt. A 
tűzeset során személyi sérülés nem történt. A káreset 
teljes felszámolása három napig tartott.

 Tűz ütött ki egy hulladékhasznosító telepen Komárom-
ban június 12-én. Nagy mennyiségű papír kapott lángra a 
telep épülete körül, valamint az épületen belül tíz tonna 
tűzifa és gépek is égtek. Az esethez a győri, a tatabányai, 
a komáromi, a kisbéri, a pannonhalmi, a nyergesújfalui 
és a bajnai hivatásos, az ácsi önkormányzati, valamint 
a komáromi, a tárkányi, a bábolnai, a banai és a kocsi 
önkéntes tűzoltók vonultak. Csaknem hatvan tűzoltó 
tizenegy vízsugár segítségével akadályozta meg a tűz 
továbbterjedését. A katasztrófavédelmi mobil labor 
méréseket végzett a tűz környezetében, de nem mutatott 

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

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása
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Nógrád megye

A MEGYÉRE JELLEMZŐ 
VESZÉLYEZTETETTSÉG

• ár- és villámárvizek;
• földtani veszélyeztetettség (földren-

gés, partfalomlás, alápincézettség, 
alábányászottság);

• veszélyesanyag-szállítmányok;
• veszélyes vegyi anyagokat előállító, 

tároló, felhasználó objektumok

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI 
TÉRKÉP

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

A MEGYE ALAPADATAI

Terület nagysága: 2 544 km2

Települések száma: 131
Városok száma: 6
Lakosság száma: 189 304 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 2
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 3
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 4
Önkormányzati tűzoltóságok száma: -
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 24
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 2019 legnagyobb erőket igénylő megyei tűzesete de-
cember 9-én volt: egy tolmácsi külterületi mezőgazdasági 
telep csaknem kilencszáz négyzetméteres csarnoka gyul-
ladt ki. Az épület tetőszerkezete, valamint a benne tárolt 
nagyobb mennyiségű fa és műanyag is égett, a tűz több 
másik raktárépületet és mezőgazdasági munkagépeket 
is veszélyeztetett. A négy Nógrád és két Pest megyei 
hivatásos egység, valamint a rétsági, érsekvadkerti és 
diósjenői önkéntes tűzoltók a katasztrófavédelmi műve-
leti szolgálat irányítása mellett reggelig tartó, többórás 
megfeszített munkával fékezték meg a tüzet.

Nógrád megye Vonulási adatok
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Hatósági eljárások: 759

ebből: iparbiztonság: 39

  településrendezési: 35

  tűzvédelmi: 685

Hatósági ellenőrzések száma: 2003

Szakhatósági eljárások: 349

  A tűzmegelőzési tevékenység során az igazgatóság 
az előző évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordított 
az erdők tűzvédelmére, tekintettel arra, hogy Nógrád 
megye területének több mint negyven százalékát erdők 
borítják. A szabad területen keletkező tüzek száma 2019-
ben meghaladta az ötszázat. Február végén Vizslásnál 
kétezer négyzetméteren égett a száraz fű, áprilisban pedig 
harmincöt hektáron pusztítottak a lángok Mátraszele kül-
területén, kiterjedt területen égett a száraz füves, bozótos, 
nádas, cserjés terület. A tűz állattartó épületeket, gépjár-
műveket, hűtőházat, lakóépületeket, villanyoszlopokat, 
villanyvezetékeket, raktározott faanyagokat, telephelyen 
tárolt vízi járműveket veszélyeztetett. 

 A megyében az év folyamán négyszázhatvan, a lakos-
ság védelmét szolgáló polgári védelmi ellenőrzés zajlott, 
emellett tovább emelkedett a lakosságfelkészítésbe 
bevont fiatalok száma is. Katasztrófavédelmi közösségi 
szolgálatot harminc iskola csaknem háromszázötven 
diákja teljesített a katasztrófavédelem valamelyik foga-
dóintézményében, összesen több mint kétezer órában. 

Tűzesetek megoszlása

Egészségügyi, szociális létesítmény területén: 4

Igazgatási létesítmény, iroda területén: 2

Ipari, termelési létesítmény területén: 10

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén: 3

Közlekedési eszközzel kapcsolatos: 31

Közúton: 15

Mezőgazdasági létesítmény területén: 5

Nevelési, oktatási létesítmény területén: 2

Otthon: 181

Szabad területen: 508

Egyéb: 35

Műszaki mentések megoszlása

 

 

Viharkárok miatti beavatkozás: 57

Faeltávolítás: 191

Épületomlás: 10

Közúti baleset: 156

Szén-monoxid-szivárgás: 38

Állatmentés: 18

Vízkár: 29

Gázszivárgás: 29

Egyéb: 228
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szervezet csaknem 2,5 millió forintot kapott. A nógrádi 
huszonnégy önkéntes tűzoltó egyesület összesen mintegy 
20 millió forint értékben jutott központi támogatáshoz 
az évben. Uniós pályázat révén egy-egy duplafülkés, fel-
málházott Volkswagen Amarok típusú terepjáró járművet 
vehetett át az Észak-Mátra Speciális Mentő és Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület és a Karancs Speciális Mentőszolgálat, 
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

 Együttműködési gyakorlatot tartottak júniusban 
a balassagyarmati, a berceli és a szécsényi hivatásos 
tűzoltók, valamint az Ipoly-völgyi Különleges Mentő-
egyesület önkéntesei Balassagyarmaton. A feltétele-
zés szerint két szerelő a vasúti sínek közelében közúti 
csatornát tisztított, eközben gépjárművükbe egy nagy 
sebességgel közlekedő személygépkocsi belerohant, 
majd az úttestről lesodródva az út melletti vízelvezető 
árokba csapódott, a csatornában rekedt munkások pedig 
súlyosan megsérültek.

 2019 januárjában jött létre a „Határ Menti Együttmű-
ködés a Lakossággal a Polgárokért” Önkéntes Tűzoltó 
és Különleges Mentőegyesület, ezzel a megyei önkéntes 
tűzoltó egyesületek száma huszonnégyre nőtt. Tavasszal 
uniós pályázat keretein belül áramfejlesztőkkel és szi-
vattyúkkal bővült a megyei mentőszervezetek eszközállo-
mánya, a központi költségvetési támogatásból pedig négy 

Nógrád megye Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
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Ellenőrzések Egyéb

  2019-ben ismét Nógrád megye csapata nyerte meg 
a katasztrófavédelmi ADR ellenőrök országos szakmai 
vetélkedőjét, ezzel megvédve a 2018-ban szerzett címet. 
Salgótarján adott otthont az önkéntes mentőszervezetek 
első országos szakmai versenyének, Balassagyarmaton 
pedig júniusban rendezték meg az V. Nógrád Megyei 
Tűzoltók Erőpróbáját. A megméretésen különleges fel-
adatok is vártak a versenyzőkre, így például egy szánkóra 
szerelt kismotorfecskendő elhúzása. Azt, hogy erejét a 
többiekével összeméri, huszonnyolc Nógrád megyei, 
köztük egy önkéntes tűzoltó vállalta.

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

A MEGYÉRE JELLEMZŐ 
VESZÉLYEZTETETTSÉG

• veszélyes anyagokat előállító, tároló, 
felhasználó objektumok;

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

• rendkívüli időjárás;
• ár- és belvíz

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI 
TÉRKÉP

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

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
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 A megye földrajzi elhelyezkedése, a centrális köz-
úti-vasúti hálózat, valamint az emberi tevékenység 
miatt az összes magyarországi káresemény csaknem 
9 százaléka Pest megyében következik be, ami napon-
ta átlagosan 24 riasztást jelent. A hivatásos egységek 
munkáját támogatva a megye négy önkormányzati 
tűzoltósága összesen 483 alkalommal avatkozott be, az 
esetek nagyobb részében önállóan.

 A hivatásos egységeket támogató önkéntes tűzoltó 
egyesületek 181 alkalommal vettek részt károk felszá-
molásában. Pest megyében működik a legtöbb önállóan 
beavatkozó tűzoltó egyesület, több mint 300 esetben 
segítve a kárfelszámolást. A BM OKF és a Magyar Tűz-
oltó Szövetség közös pályázatán az együttműködési 
megállapodással rendelkező egyesületek és önkormány-
zati tűzoltó-parancsnokságok eredményesen pályáztak, 
együtt mintegy ötvenmillió forint értékben vehettek át 
szakfelszereléseket, berendezéseket.

Pest megye Vonulási adatok

Tűzesetek

45

2450

3313

2137

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

 Kigyulladt és teljes egészében égett egy négyszáz 
négyzetméteres csarnok január 25-én Halásztelken, a 
II. Rákóczi Ferenc úton. Az épület egyik részében ru-
haneműket tároltak, egy részében könnyűszerkezetes 
épületelemeket gyártottak, a harmadikban pedig irodák 
voltak. A szigetszentmiklósi és a fővárosi hivatásos, 
valamint a délegyházi önkéntes tűzoltók hét vízsugár 
segítségével oltották el a lángokat a Pest megyei ka-
tasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. 
Az egységek négy ipari gázpalackot kivittek a szabadba, 
kettőt a rendőrség mesterlövészei kilőttek, a másik két 
palackot a tűzoltók lehűtötték. 

 Kétszáz hektáron égett a nádas és a száraz aljnövény-
zet február 28-án Farmos külterületén. A szárazság és 
az erős szél miatt gyorsan terjedt a tűz, három tanyát is 
veszélyeztettek a lángok. A legnagyobb riasztási foko-
zatban tizenhat tűzoltógépjárművel csaknem nyolcvan 
tűzoltó oltotta el a lángokat. A hivatásosok mellett több 
önkéntes tűzoltó is részt vett a munkálatokban.

 Kigyulladt egy ezerötszáz négyzetméteres asztalosmű-
hely és tárolásra szolgáló épület június 7-én Pomázon, a 
Mester utcában. Mire a nagy erőkkel vonuló a tűzoltók 
a helyszínre értek, az épület tetőszerkezete már teljes 
egészében égett. A pomázi önkormányzati, a szentendrei 

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 1287

Közlekedéssel kapcsolatosan: 109

Ipari létesítmény területén: 46

Otthon: 539

Kereskedelmi létesítmény területén: 23

Egyéb: 226

Műszaki mentések megoszlása

 

 

Viharkár miatti beavatkozás: 284

Épületomlás: 14

Közúti baleset: 1237

Szén-monoxid-szivárgás: 72

Veszélyes anyag környezetében: 10

Holttest kiemelése: 15

Állatmentés: 52

Faeltávolítás: 684

Egyéb: 362
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tapasztalatait felhasználva a szervezet – a váratlan ese-
ményekre történő hatékony felkészülés érdekében – a 
katasztrófavédelmi elhárítási feladatokban együttműkö-
dő szervekkel és szervezetekkel közösen tartott ellenőrzé-
seket, felkészítéseket, rendezvényeket és gyakorlatokat. 

 Pest megye az országban élen járva részt vesz a ren-
dészeti ágazatba tartozó kerettantervben szereplő tan-
tárgyak oktatásában a Váci Szakképzési Centrum Király 
Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában, vala-
mint a Ceglédi SzC Bem József Műszaki Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolájában. Ezeken az órákon a diákok 
megismerkedhetnek a katasztrófavédelem szervezetével.

és fővárosi hivatásos, valamint a leányfalui és visegrádi 
önkéntes tűzoltók több vízsugár segítségével oltották 
el a lángokat, megakadályozva a tűz továbbterjedését. 
A tűzoltók munkáját a Pest megyei katasztrófavédelmi 
műveleti szolgálat irányította, a fővárosi katasztrófa-
védelmi mobil labor folyamatosan méréseket végzett. 

 2019-ben a polgári védelmi szakterület a közösségi 
szolgálatban résztvevők létszámát az elmúlt évekhez 
képest megnövelte, összesen 2289 diák fordult meg a 
megye valamelyik szervezeti egységénél. Az előző évek 

Pest megye
Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
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Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 2406

ebből: iparbiztonság: 60

 piacfelügyelet: -

 polgári védelem: -

 településrendezés: 87

 tűzvédelem: 2259

 vízügy, vízvédelem: -

Szakhatósági eljárások: 1768

 A megye 2019-ben is nagy sikerrel, több mint 700 
résztvevővel megrendezte a Belügyminisztérium 2019. 
évi Országos Terepfutó-bajnokság és a BM OKF hasonló 
versenyét a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.
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Somogy megye

A MEGYÉRE JELLEMZŐ 
VESZÉLYEZTETETTSÉG

•  közlekedési, szállítási (műszaki, vegyi) 
balesetek;

•  veszélyes anyagot tároló objektumok;
• ipari veszélyeztetettség;
•  ár- és belvíz okozta veszélyeztetettség;
• zsáktelepülési jelleg

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI 
TÉRKÉP

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

A MEGYE ALAPADATAI

Terület nagysága: 6 065 km2

Települések száma: 246
Városok száma: 16
Lakosság száma: 301 429 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 4
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 5
Katasztrófavédelmi őrsök száma: -
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 5
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 39
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 Tavaly a megye tűzoltóit csaknem kétezer-hétszáz 
eseményhez riasztották. Az év első három hónapjában 
megugrott a tüzek száma: az előző évihez képest január-
ban majdnem negyedével több ilyen eset volt, februárban 
már a 2018-as szám duplája mutatkozott, márciusban 
pedig négyszer annyi tűz keletkezett, mint egy évvel 
korábban. Éves átlagban tíz százalékkal nőtt a műszaki 
mentések száma, a nyár közepén pusztító viharok júli-
usban azonban megduplázták a beavatkozásokat.  Somogy megyében kiemelten kezelik a szolgálatot tel-

jesítő beavatkozó állomány képzését és gyakoroltatását. 
A szabadtéri tüzek kezelésére nagyszabású erdőtűzol-
tási-törzsvezetési gyakorlat zajlott a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Buzsák külterületén található magasfüves, 
özönnövény-fajokkal benőtt, harminchektáros nádas 
területén, a 67-es főúton pedig közlekedési balesetet 
imitáló katasztrófa-felszámolási gyakorlatot tartottak. 
Az önkéntes és önkormányzati tűzoltók kétnapos kon-
ferencián sajátíthattak el korszerű műszaki mentési 
ismereteket. Megismerték, majd a gyakorlatban is ki-
próbálhatták a „sérültközpontú” mentési eljárásokat.

Somogy megye
Vonulási adatok
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jelzések

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 538

Közlekedéssel kapcsolatosan: 28

Kéménytűz: 50

Otthon: 215

Kereskedelmi létesítmény területén: 8

Egyéb: 60

 A megyében már hagyománya van a lakosság részére 
évente biztosított ingyenes tűzoltókészülék-ellenőrzés-
nek, amely során az országban egyedülálló módon az 
állampolgárok felülvizsgáltathatják az otthonukban, 
járműveikben elhelyezett készülékeket. 2019-ben tíz 
helyszínen 1 ezer 591 porral oltót ellenőriztek, és 287 
készüléken végeztek karbantartást a szolgáltatók.

 Az önkéntes tűzoltó egyesületek 2019-es támogatására 
kiírt pályázaton harmincnyolc somogyi tűzoltó egyesület 
nyert támogatást, összesen több, mint harminchat millió 
forint értékben.

 A megyében száztíz önkéntes mentőszervezet áll 
rendelkezésre, az önkéntes és köteles polgári védelmi 
szervezetek tagjainak összlétszáma átlépte a hétezret. 
Októberben nagyszabású komplex védelmi igazgatási 
gyakorlat zajlott a Somogy megyei járási mentőcsoportok 

 
 

Tűzvizsgálat megoszlása
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Viharkár, elemi csapás, fakidőlés: 503

Épületomlás: 17

Közúti baleset: 302

Szén-monoxid-szivárgás: 25

Holttest kiemelése: 6

Állatbaleset: 21

Vízkár: 71

Eltűnt személy keresése, életmentés: 4

Gázszivárgás: 53

Vízi baleset, jégről mentés: 3



172 173

 2019-ben egy új, európai uniós pályázati forrásból be-
szerzett, duplafülkés Heros Aquarex vízszállító jármű, a 
Balaton-projekt révén önjáró kosaras emelőgép, valamint 
kétéltű mocsárjáró került a megyéhez, a balatonboglári 
önkormányzati tűzoltóság pedig egy felújított gépjármű-
fecskendővel gyarapodott. Folytatódott a megyei iparbiz-
tonsági információs központ kialakítása, a kaposvári és 
a marcali laktanyában kiépítették az elektromos autók 
gyorstöltőjét, ezen kívül korszerűsödött a kaposvári 
parancsnokság riasztásvezérlő rendszere.

újraminősítése céljából. Barcson és Siófokon egy időben 
teljesítették az előírt feladatokat az önkéntesek. Közös-
ségi szolgálatra tavaly 245 somogyi diák jelentkezett.

Somogy megye
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Ellenőrzések Egyéb

 Április 4-én – alig több mint egy hónappal a nagysza-
bású szabadtéri tüzes gyakorlat után – éles helyzetben is 
hasznosíthatta megszerzett tudását a somogyi állomány: 
nyolc településről érkeztek tűzoltók Fonyód mellé, hogy 
a kétszázhatvan hektáros, sűrű náddal és sással benőtt 
területen pusztító tüzet eloltsák. A lápos, mocsaras, 
nehezen bejárható helyszín egy részét csak gyalog le-
hetett megközelíteni. Az egységek munkáját tovább 
nehezítette az erős szél, amely újból és újból felszította 
a már alábbhagyó lángokat. A beavatkozás végül több 
mint egy teljes napot vett igénybe, és mintegy százhatvan 
hektáron sikerült megmenteni a berek élővilágát.

 A szakmai versenyeken szintén bizonyították felké-
szültségüket és rátermettségüket a kollégák. Somogy me-
gye az országos ügyeleti versenyen a második, a kataszt-
rófavédelmi mobil laborok, valamint az ADR-ellenőrök 
országos vetélkedőjén egyaránt a harmadik helyezést 
érte el. 2019-ben Somogyban mérték össze tudásukat a 
katasztrófavédelem legjobb atlétái, műveletirányítói és 
a közúti veszélyesáru-szállítást ellenőrző szakemberei. 

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása

Közúton szállított veszélyes anyaggal kapcsolatosan
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Tűzesethez Gázvezeték sérülése Egyéb

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 1075

ebből: iparbiztonság: 119

 piacfelügyelet: -

 polgári védelem: -

 településrendezés: 43

 tűzvédelem: 913

 vízügy, vízvédelem: -

Szakhatósági eljárások: 621

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 MEGYÉRE JELLEMZŐ 
VESZÉLYEZTETETTSÉG

• ár- és belvízi veszélyeztetettség;
• veszélyes anyagok vasúti és közúti 

szállítása;
• rendkívüli időjárás;
• a felszíni és a felszín alatti vizek 

szennyezése

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI 
TÉRKÉP

 I. osztály: 11 település
 II. osztály: 163 település
 III. osztály: 55 település

A MEGYE ALAPADATAI

Terület nagysága: 5 936 km2

Települések száma: 229
Városok száma: 28
Lakosság száma: 574 166 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 4
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 4
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 3
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 6
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 35
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  Az országos krónikában is helyet kapott az a vihar, 
amelyik június 27-én heves zivatarral érte el az északkele-
ti országrészt. A vihar a megye csaknem száz településen 
okozott rendkívül súlyos károkat, több mint ötezer-egy-
száz ingatlan károsodott, negyvenhat ház lakhatatlanná 
vált, száztizennégyen vesztették el átmenetileg az ottho-
nukat. Három nap alatt kétezer-ötszázhatvan adatlapot 
kezelt a megyei műveletirányítás. Tizenhét megyéből és 
a határon túlról is érkezett segítség. 

 A 2019-es vonulási adatok tükrében a tűzesetek száma 
kisebb mértékben, a műszaki mentések száma viszont 
jelentősen növekedett. Ez utóbbit az indokolja, hogy Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye többször is megszenvedte 
az átvonuló viharokat, felhőszakadásokat.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 875

Közlekedéssel kapcsolatosan: 63

Kéménytűz: 105

Otthon: 437

Kereskedelmi létesítmény területén: 12

Egyéb: 134

 Április 16-án Nyíregyházán, a Fazekas János téren egy  
középmagas épület hatodik emeleti lakásában keletkezett 
tűz. Egy ember súlyos, életveszélyes sérüléseket szenve-
dett, tizenegy embert szállítottak kórházba.

 Júniusban ugyancsak a megyeszékhelyen ütött ki tűz 
egy bútorüzemben, ahol jelentős anyagi kár keletkezett. 
Júliusban a legnagyobb erővel Mátészalkára vonultak a 
tűzoltók, az Ipari úton égett le a képen látható több mint 
kétszáz négyzetméteres csarnok.

Vonulási adatok

Tűzesetek

88

2245

3608

1045

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

Műszaki mentések megoszlása

 

 

Viharkár miatti beavatkozás: 1902

Faeltávolítás: 634

Közúti baleset: 414

Szén-monoxid-szivárgás: 64

Holttest kiemelése: 12

Állatbaleset: 19

Veszélyes anyag: 1

Eltűnt személy keresése, életmentés: 3

Gázszivárgás: 67

Vízügy, vízvédelem
 

 

 

 

 

Kiadott öntözési engedélyek: 385

Kiemelt szakhatósági ügyek: 191

Kiemelt I. fokú vízügyi-vízvédelmi ügyek: 27

Helyi ellenőrzések: 688
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helyezést ért el. Ötödik alkalommal mérték össze tudá-
sukat a megyei önkéntes mentőcsoportok, Nyíregyházán 
ismét megtartották az országos tekeversenyt. Júniusban 
Rakamaz önkéntes tűzoltó egyesülete százhuszadik, a 
Tiszavasvári Lukács Ferenc Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
százharmincöt éves fennállását ünnepelte.

 A megyében a megyei mentőcsoporton kívül tizenhét 
járási és száztizenegy települési mentőcsoport működik. 
2019-ben három járási és egy települési mentőcsoport 
megújította az alapvető vízkárelhárítási tevékenységre 
szóló minősítését, továbbá egy új települési mentőcsoport 
rendszerbe állt és minősítést szerzett. Kilenc mentőszer-
vezet két és félmillió forintos pályázati támogatást kapott. 
Az országos ADR-versenyen a megye csapata második 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása

Tűzesetnél
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szemle

Ellenőrzések Egyéb
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Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése
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ADR hatálya alá tartozó járművek

ADN hatálya alá tartozó járművek ADN telephelyi ellenőrzések

RID hatálya alá tartozó járművek

ADR telephelyi ellenőrzések

RID telephelyi ellenőrzések

1588

0
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0
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laktanyában egy új garázst is kialakítottak. A kisvárdai 
polgári védelmi bázist felújították. Új szertárat épített 
és vett birtokba a Demecseri és a Nagyecsedi Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület.

 A „Ne gyújtsa! Gyűjtse!” elnevezésű kampány keretén 
belül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzmegelőzési 
Bizottság csaknem száznegyven füstérzékelő készüléket 
osztott ki.  Szoros a kapcsolat az ifjúsággal, a középiskolá-
sok versenyeken és rendezvényeken is szerepet vállalnak, 
emellett 2019-ben 168, érettségi előtt álló tanuló telje-
sítette a katasztrófavédelemnél a közösségi szolgálatot.

 Az igazgatóságon két nagy teljesítményű elektromos 
autótöltőt üzemeltek be, a nyíregyházi laktanyába elekt-
romos sorompó került. Korszerű vízszállítóval gazdago-
dott a nyíregyházi hivatásos tűzoltó-parancsnokság és a 
záhonyi katasztrófavédelmi őrs. Az ügyintézői feladatokat 
két 2019-ben üzembe állított Skoda Rapid személygép-
jármű segíti. A járműpark bővülése miatt a nyíregyházi 

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

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 3012

ebből: iparbiztonság: 82

 településrendezés: 70

 tűzvédelem: 1160

 vízügy, vízvédelem: 1700

Szakhatósági eljárások: 2781

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása
1 1

1

6

6

Vízszennyezés Veszélyes árut szállító jármű balesete

Anyagazonosítás Légtérelemzés Gázkoncentráció-mérés178
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Tolna megye

A MEGYÉRE JELLEMZŐ 
VESZÉLYEZTETETTSÉG

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

tároló, felhasználó objektumok

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI 
TÉRKÉP

 I. osztály: 9 település
 II. osztály: 44 település
 III. osztály: 56 település

A MEGYE ALAPADATAI

Terület nagysága: 3 704 km2

Települések száma: 109
Városok száma: 11
Lakosság száma: 225 435 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 3
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 1
Létesítményi tűzoltóságok száma: 1
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 3
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 21
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 Az eszközök és az infrastruktúra fejlesztése hatalmas 
lendületet kapott 2019-ben. Tizenhét önkéntes tűzoltó 
egyesület, három önkormányzati tűzoltóság és hat 
önkéntes mentőszervezet részesült összesen mintegy 
harmincmillió forint értékű pályázati támogatásban. A 
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság február 
7-én átadott új irodaépülete előtt Bartók Péter tű. 
ezredes, dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott és 

 Az igazgatóság kiemelten kezeli a szakmai és elméleti 
tudásbázis folyamatos építését, gondozását. Egy megyei 
szervezésű szeptemberi képzésen hat ország szakértői 
tanácskoztak a kárterületi elektronikus adatgyűjtés ENSZ 
irányelvek szerinti alkalmazhatóságáról. Márciusban az 
igazgatóság a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudomá-
nyi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karával kötött 
együttműködési megállapodást. 

Tolna megye Vonulási adatok

Tűzesetek

377

423

562

1

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 221

Közlekedéssel kapcsolatosan: 21

Kéménytűz: 14

Otthon: 144

Kereskedelmi létesítmény területén: 5

Egyéb: 427

dr. Balázs Gábor tű. ezredes vágta át a nemzeti színű 
szalagot. Tavasszal egy új vízszállítóval gazdagodott a 
dombóvári katasztrófavédelmi kirendeltség és a hiva-
tásos tűzoltó-parancsnokság, az igazgatóság munkáját 
pedig két új, jól felszerelt, uniós pályázati forrásból 
beszerzett ügyintézői jármű támogatja.

 Szent Flórián napján a tamási önkéntes tűzoltó egye-
sület fennállásának 145. évfordulóját, valamint a tűz-
oltólaktanya tetőterében újonnan kialakított regioná-
lis kiképzőközpont átadását ünnepelte a megye. Paks 
szervezett tűzvédelme ugyancsak 145 éves múltra tekint 
vissza, az igazgatóság és a paksi önkormányzat közösen 
emlékezett meg erről. Augusztus első hétvégéjén pedig 
második alkalommal mérték össze szépségüket a veterán 

tűzoltóautók, az igazgatóság, Németkér és a település 
Német Nemzetiségi Önkormányzatának rendezvényén, 
amelyre hét önkéntes tűzoltó egyesület tíz gépjárművel 
nevezett.

 A megyében aktív a sport- és közösségi élet. Ápri-
lisban második alkalommal rendezték meg a szekszárdi 
sportpályán a 105 tűzoltóváltó-maratont. Összecsaptak 
a tűzkakasok is, huszonhat csapat négyszáz versenyzője 
hetvenegy mérkőzésen küzdött, végül a miskolci hivatá-
sosok csapata vitte el a XXI. Tűzkakas Országos Strand-
focibajnokság vándorkupáját júliusban. Szeptemberben 

Műszaki mentések megoszlása

 

 

Viharkár miatti beavatkozás: 46

Épületomlás: 18

Közúti baleset: 210

Szén-monoxid-szivárgás: 15

Veszélyes anyag környezetében: 6

Holttest kiemelése: 4

Állatmentés: 16

Faeltávolítás: 84

Egyéb: 258
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 Gyümölcsfeldolgozó üzemben keletkezett tűz Bony-

hád-Majos határában december 11-én késő este. Az év 
krónikájába egy szekszárdi házrobbanás is belekerült, 
a pusztítás hatalmas volt, a robbanás következtében 
huszonkilenc lakás vált lakhatatlanná, négy ember sé-
rült meg. Február végétől számos szabadtéri tűz adott 
munkát a megye tűzoltóinak. Mintegy hétszáz szalmabála 

a IV. Alisca Katasztrófavédelmi Országos Íjászversenyen 
jeleskedtek a sportolók. Novemberben Országos Tűzoltó 
Asztalitenisz Torna helyszíne volt a paksi ASE csarnok. 
A tűzoltóságok egész évben szívesen fogadták a legifjabb 
korosztály képviselőit is rendezvényeiken.

 Egy ötlakásos sorház egyik lakásában keletkezett tűz 
december 8-án hajnalban Bonyhádon, a Perczel utcában. 
A lángok két szomszédos lakásra is átterjedtek. A tüzet a 
bonyhádi és a szekszárdi hivatásos, valamint a bonyhádi 
önkéntes tűzoltók fékezték meg. Oltás közben egy férfit 
kivittek a házból, ő azonban életét vesztette a tűzben. Az 
év folyamán egy decemberi lakástűz is életet követelt, 
Tolnán egy nő halt meg.

Tolna megye

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása

Tűzesetnél
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Műszaki
mentésnél

Tűzeseti
helyszíni
szemle

Ellenőrzések Egyéb

Önkéntes mentőszervezetek alkalmazása

Eltűnt személy keresése: 11

Viharkár felszámolása: 3

Vizkár elleni védekezés: 1

Egyéb: 3

 Motorvonattal ütközött egy személyautó júniusban 
a cikói vasúti átjáróban. Az autó utasa nem élte túl a 
balesetet. A tűzoltók az autóbalesetek mellett állatok 
mentésében és viharkárok felszámolásában is jeles-
kedtek. Júniusban Tolna megyéből hat önkéntes men-
tőszervezet tagjai indultak el Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyébe, hogy segítséget nyújtsanak a szélsőséges 
időjárás károsultjainak.

égett egy szakcsi telephelyen márciusban. Nyáron több 
bálázógép is kigyulladt, és lángoló gépjárművekhez is 
sokszor riasztották az egységeket.

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

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása

1

1

1

2

4

Vízszennyezés Veszélyes árut szállító jármű balesete

Veszélyes anyag szivárgása vasúti kocsiból Légtérelemzés

Veszélyes anyag környezetbe kerülése

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 737

ebből: iparbiztonság: 47

 településrendezés: 75

 tűzvédelem: 615

 vízügy, vízvédelem: -

Szakhatósági eljárások: 413
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Vas megye

A MEGYÉRE JELLEMZŐ 
VESZÉLYEZTETETTSÉG

• árvíz;
• villámárvíz;
• rendkívüli időjárás;
• veszélyesanyag-szállítmányok;
• veszélyes anyagokat gyártó, 

feldolgozó, felhasználó, 
illetve tároló objektumok

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI 
TÉRKÉP

 I. osztály: 9 település
 II. osztály: 90 település
 III. osztály: 117 település

A MEGYE ALAPADATAI

Terület nagysága: 3 336 km2

Települések száma: 216
Városok száma: 13
Lakosság száma: 253 305 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 3
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 1
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 5
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 80
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 Egy júniusi gyakorlat keretében három járási és egy 
települési mentőcsoport szerezte meg a minősítését öt 
évre Nicken. A feltételezett helyzet szerint a napok óta 
tartó intenzív esőzés és az erős szél következtében az 
ország nyugati területén több települést sújtott vízkár. 
„SI-HU-A” elnevezésű magyar-szlovén-osztrák nem-
zetközi katasztrófa-felszámolási együttműködési és 
honvédelmi, egyúttal több mentőcsoport újraminősítő 
gyakorlatát tartották októberben, a hármas határ kö-
zelében. A komplex kárfelszámolási gyakorlat célja az 
együttműködés erősítése volt.

 A mezőgazdasági termények betakarítási munkáival 
összefüggő tűz- és káresetek megelőzéséről tartottak or-
szágos tűzmegelőzési konferenciát május 30-án Körmen-
den. A szakemberek több nézőpontból is áttekintették a 
témát. Nemzetközi konferencia helyszíne volt októberben 
Szombathely, a szabadtéri tűzesetek megelőzéséről, 
kezeléséről és a külföldi tapasztalatokról tanácskoztak.

Vas megye

Vonulási adatok

Tűzesetek

7

487

851

315

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 154

Közlekedéssel kapcsolatosan: 19

Ipari létesítmény területén: 22

Otthon: 160

Kereskedelmi létesítmény területén: 7

Egyéb: 108

 Októberben ötszáz tűzoltó és negyven tűzoltógép-
jármű-fecskendő gyűlt össze immár hagyományosan a 
szombathelyi Fő téren, hogy összetartozásukat ünne-
peljék. A téren megtartott seregszemlét a szombathelyi 
fúvószenekar térzenével varázsolta még színesebbé. 

 Ahogy a krónikában is olvasható, nyáron ismét Vasban 
veselkedtek egymásnak és a feladatoknak a legerősebb 
tűzoltók. A megméretésen szinte emberfeletti erővel küz-
döttek a résztvevők, a képen látható, egyszerűnek tűnő 
mozdulatsort is csak hosszú gyakorlás után, rengeteg 
edzéssel lehet kivitelezni, a legerősebb tűzoltók versenye 
csapatmunkát és nagy kitartást igényel.

Műszaki mentések megoszlása

 

 

Viharkár miatti beavatkozás: 60

Épületomlás: 6

Közúti baleset: 262

Szén-monoxid-szivárgás: 18

Veszélyes anyag környezetében: 2

Holttest kiemelése: 8

Állatmentés: 21

Faeltávolítás: 148

Egyéb: 311
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Vas megye

 Nyolc hektár akác, tíz hektár fenyő és nyolc hektár 
tölgyerdő aljnövényzete és a közte lévő füves terület égett 
Kemenesmagasi közelében júliusban.  Szombathelyről, 
Sárvárról, Pápáról, Csornáról, Ajkáról, Kapuvárról 
hivatásos, Celldömölkről önkormányzati, Köcskről, 
Kamondról, Jánosházáról és Kenyeriből önkéntes tűzol-
tók, valamint a Kemenesalja Mentőcsoport is az esethez 
érkezett. Az egységek többórás megfeszített munkával 
oltották el a lángokat. 

 Ezer négyzetméteres raktárépületben keletkezett 
tűz a 84-es főút mellett, Rábasömjén közelében január 
6-án reggel. Sárvári, szombathelyi és körmendi hivatá-
sos, valamint pápoci és celldömölki önkéntes tűzoltók 
oltották el a lángokat.

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
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Vízügy, vízvédelem
 

 

 

 

 

Kiadott öntözési engedélyek: 4

Kiemelt szakhatósági ügyek: 153

Kiemelt I. fokú vízügyi-vízvédelmi ügyek: 62

Helyi ellenőrzések: 177

 Tíz hektár learatott tarló és további tíz hektár akácos 
aljnövényzete kapott lángra Sótony közelében július 6-án 
délután. A tűzhöz négy tűzoltó gépjárműfecskendővel 
érkeztek a hivatásos tűzoltók Sárvárról, Szombathelyről, 
Zalaegerszegről és Körmendről, de Hosszúperesztegről 
és Jánosházáról érkezett önkéntesek is bekapcsolódtak 
az oltásba. Az egységek négy vízsugárral és kéziszer-
számok segítségével határolták körbe a lángokat, majd 
eloltották a tüzet.

 
 Mintegy négyezer szénabála tárolására használt épület 

égett teljes terjedelmében júliusban Ostffyasszonyfán, az 
Akác utcában.  A sárvári hivatásos és a csöngei önkéntes 
tűzoltók három vízsugárral és kéziszerszámok segítsé-
gével körülhatárolták a lángokat. A víz utánpótlását a 
helyi víztározókból és a rendelkezésükre bocsátott lajtos 
kocsik segítségével biztosították. A tűzoltók az oltással 
párhuzamosan folyamatosan védték a lángoktól a tároló 
melletti gabonatáblát. 

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

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása
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Hatósági eljárások 1572

ebből: iparbiztonság 70

 településrendezés 52

 tűzvédelem 682

 vízügy, vízvédelem 768

Szakhatósági eljárások 1832
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Veszprém megye

A MEGYÉRE JELLEMZŐ 
VESZÉLYEZTETETTSÉG

• veszélyes anyagokat előállító, tároló, 
felhasználó létesítmények;

• veszélyesanyag-szállítmányok;
• rendkívüli időjárás;
• villámárvíz

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI 
TÉRKÉP

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

A MEGYE ALAPADATAI

Terület nagysága: 4 464 km2

Települések száma: 217
Városok száma: 15
Lakosság száma: 341 425 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 6
Katasztrófavédelmi őrsök száma: -
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 4
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 30
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 A megye kiemelt figyelmet szentel annak, hogy a társ-
szervekkel és szakmai partnerekkel szoros kapcsolatot 
tartson fenn. Az év adott időszakának és veszélyeztetett-
ségének megfelelően rendszeresek voltak a társhatósá-
gokkal közös supervisori ellenőrzések. Kiemelt feladatot 
jelentettek a pirotechnikai tevékenységgel kapcsolatos 
szakhatósági ügyek. A hatósági ellenőrzés a kataszt-
rófavédelmi engedélyben foglaltak, valamint a vízjogi 
engedéllyel kapcsolatos kötelezettségek betartására 
terjedt ki. A szakma más módon is megmérettetett, a 
megye katasztrófavédelmi mobil laborja regionális első 
helyezettként jutott tovább az országos bajnokságra, és 
a tűzvizsgálók is tisztesen helytálltak a megyék közötti 
szakmai versenyen. 

 Az igazgatóság infrastrukturális hátterének fejlesztése 
folytatódott 2019-ben is. Ennek keretében felújítot-
ták a badacsonytomaji hivatásos tűzoltó-parancsnok-
ság vizesblokkját, a megyei igazgatóság udvarát pedig 
leaszfaltozták. A megye gépjárműparkja egy új Renault 
HD009-BM Heros vízszállító gépjárművel, valamint 
egy Skoda Rapid személyautóval gazdagodott. Július 
másodikától Tótvázsony mellett Kővágóörs önkéntes 
tűzoltói is önálló beavatkozásra feljogosító igazolással 

Veszprém megye Vonulási adatok
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Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 268

Közlekedéssel kapcsolatosan: 20

Ipari létesítmény területén: 8

Otthon: 203

Kereskedelmi létesítmény területén: 4

Egyéb: 148

rendelkeznek Veszprém megyében. Az 1895-ben alakult, 
majd százegy évvel később újjászerveződött egyesület 
július elsejétől avatkozhat be önállóan, másodikként 
a megyében. Az önkéntesek tíz településen összesen 
több mint háromezer-kétszáz lakosért felelnek. A júliusi 
beiktatási rendezvényen egy gépjárműfecskendővel is 
gazdagodott az egyesület.

 Az év folyamán bemutatókon is ismerkedhettek a 
fiatalok a tűzoltók munkájával. A kép a Pannon Egye-
tem biztonságtechnikai napján készült. A megyében 
kimagasló sportélet zajlik. 2019-ben hagyományteremtő 

céllal megrendezték az első megyei fekvenyomó versenyt, 
amelynek ez évben a pápai tűzoltóság adott otthont. Va-
lamennyi országos pontszerző bajnokságon részt vettek 
Veszprém megye sportolói. A megye állományából került 
ki az országos terepfutó bajnokság egyik bajnoka, a regi-
onális közlekedésbiztonsági verseny ezüstérmes csapata, 
a vadászverseny legjobb golyós lövésze, az aranyérmes 
„csigász” íjász, valamint a Pump&Run verseny második 
helyezettje.

 Januárban a 8-as főúton, Városlőd és Gombáspuszta 
között egy kamion a szalagkorlátot átszakítva árokba 
csúszott. Az ajkai hivatásos tűzoltók daruval emelték ki 
a járművet. Ugyancsak januárban gázrobbanás miatt Műszaki mentések megoszlása

 

 

Viharkár miatti beavatkozás: 97

Épületomlás: 11

Közúti baleset: 324

Szén-monoxid-szivárgás: 20

Veszélyes anyag környezetében: 8

Holttest kiemelése: 5

Állatmentés: 22

Faeltávolítás: 237

Egyéb: 396
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 Márciusban a megye több pontján is nádas- és bo-
zóttüzek voltak. A megye tűzoltói vegetációs tüzekhez 
vonultak Ősi, Nádasdladány, Tés, Berhida, Gyulakeszi, 
Hajmáskér térségébe is. 

gyulladt ki egy négylakásos, egyszintes társasház utcafron-
ti lakása Veszprémben. Februárban kigyulladt Pápán egy 
vendéglő körülbelül negyven négyzetméteres melléképü-
lete. Márciusban egy családi ház égett le Bakonyoszlopon. 

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
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Veszprém megye

 Hárskúton csaptak fel a lángok október 29-én este 
egy faipari cég épületében. Az asztalosüzem teljes ter-
jedelmében lángolt, a tűzoltók nagy erőkkel, több órán 
át dolgoztak az oltáson. A tűzhöz a veszprémi és a ba-
latonfűzfői hivatásos tűzoltók mellett az ajkai, pápai 
és pétfürdői vízszállító egységeket is riasztották. A 
műhelyépületben faanyagot és szerszámokat tároltak, 
amelynek a jó része megsemmisült.

 Március 27-én Lovas határában kigyulladt egy ott 
parkoló autóbusz motortere. A tűz átterjedt a környező 
szárazfüves területre is. Tűz ütött ki a királyszentistváni 
szeméttelepen augusztus 10-én délután, ahol csaknem 
ezer négyzetméteren égett le a bálázott hulladék. A be-
avatkozásról részletesen a Krónikában. 

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

Katasztrófavédelmi mobil labor vonulása
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Hatósági eljárások 1436
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Zala megye

A MEGYÉRE JELLEMZŐ 
VESZÉLYEZTETETTSÉG

• ár- és belvízi veszélyeztetettség;
• veszélyes vegyi anyagokat előállító, 

tároló, felhasználó objektumok;
• veszélyesanyag-szállítmányok;
• rendkívüli időjárási viszonyok;
• tűzvédelmi veszélyeztetettség

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI 
TÉRKÉP

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

A MEGYE ALAPADATAI

Terület nagysága: 3 784 km2

Települések száma: 258
Városok száma: 12
Lakosság száma: 286 349 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 4
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 3
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 1
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 39



200 201

 A zalai tűzoltók májusban, a megyei tűzoltónapon 
tisztelegtek védőszentjük, Szent Flórián előtt, többen 
elismerést vehettek át kiemelkedő teljesítményükért az 
ünnepségnek helyet adó, zarándokhellyé nyilvánított 
búcsúszentlászlói templomban. A misén megemlékez-
tek az elhunyt tűzoltó bajtársakról, és azokról is, akik 
szolgálatteljesítés közben vesztették életüket.

 Újabb járművekkel bővült a Zala Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság járműparkja. A képen látható kritikus-
infrastruktúra-védelmi bevetési egység az iparbiztonsági 
szakemberek munkáját támogatja, mobil irodaként, vala-
mint mobil parancsnoki járműként is szolgál. Április 9- én 
pedig egy igazi különlegesség, egy új mocsárjáró jármű 
került a keszthelyi hivatásos tűzoltó-parancsnokságra. 
A balatoni település környezetében nagy kiterjedésben 
található mocsaras, lápos talaj, ezért a mocsárjáró nagy 
segítséget nyújt a kárhelyszínek megközelítésében.

Zala megye Vonulási adatok
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Tűzesetek megoszlása

Szabad területen: 239

Épített környezetben: 162

Közlekedési területen: 28

Egyéb: 63

 2019-ben felújították a zalaegerszegi tűztornyot. A 
zalaegerszegi katasztrófavédelmi kirendeltség jellegzetes 
épülete nemcsak a tűzoltóság büszkesége, hanem a város 
egyik nevezetessége is. A jelenleg tömlők szárítására 
használt torony csaknem százesztendős. 

 Zala megye csapata is részt vett októberben a 
katasztrófavédelem Kaposvár Aréna Sportközpontban 
megrendezett Országos Atlétikai Bajnokságán. A zalai 
atléták több nagyszerű eredményt is elértek, közülük 
is kiemelkedett Fi Attila, a keszthelyi hivatásos tűzol-
tó-parancsnokság beosztott tűzoltója, aki súlylökésben 
harmadik lett. Gyarapítja Zala megye sikertörténetét 
az önkéntes mentőszervezetek versenye is, amelynek 

2019-ben Nógrád megye adott otthont, és ahol Zala 
megye önkéntesei a dobogó legfelső fokára állhattak fel.

 Február végén  négy kamion ütközött össze a 86-os 
főút 18-as kilométerszelvényénél, Zalabaksa és Kálócfa 
között. A balesetben senki nem sérült meg. A lenti és 
nagykanizsai tűzoltók daruval avatkoztak be. Januárban 
egy sorházi lakás égett le Nagykanizsán, márciusban egy 
családi ház tetőszerkezete égett teljes terjedelmében Tür-
jén. Egy májusi estén pedig egy ló esett a vízóraaknába 

Műszaki mentések megoszlása
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 Július 1-jén öt hektáron kapott lángra a gabona és a 
tarló Galambok külterületén. Egy munkagép körbeszán-
totta a területet. A tűzhöz a zalakarosi és a nagykanizsai 
hivatásos tűzoltókat riasztották, akik eloltották a lángo-
kat. Augusztusban egy garázs égett le Kerecsenyen. Szep-
temberben ötszáz körbála kapott lángra Pusztamagyaród 
térségében, ebben a hónapban egy terményszárítóban 
lévő takarmány is kigyulladt Újudvaron.

Kerkakutason, a Kossuth utcában. Az állat mentésére 
Lentiből érkeztek tűzoltók, akik a vizet szivattyúval 
eltávolították az aknából, ezt követően munkagép segít-
ségével kiemelték a bajba került állatot. Júniusban egy 
rönkház égett le Kerkateskándon. A tűztől megrongá-
lódott egy személyautó és megsérült egy villanyoszlop 
is, egy ember kimenekült az ingatlanból. 

Zala megye Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
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 Októberben egy személyautó vaddal ütközött, majd 
ezt követően elütött az út szélén közlekedő két gyalogost 
a Nagykanizsa és Iharosberény közötti útszakaszon. No-
vember végén egy kétszáz négyzetméteres fatároló kapott 
lángra a zalaegerszegi Sport utcában. Öt város tűzoltói 
dolgoztak a lángok megfékezésén. December közepén 
árokba csapódott egy gépkocsi Zalaegerszegen, a Ságodi 
úton. A jármű a fák közé szorult, egy fát kidöntött, amely 
az autóra zuhant. A városi hivatásos tűzoltók egy sérültet 
és két holttestet emeltek ki az összeroncsolódott járműből. 

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

Hatósági és szakhatósági eljárások
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Szakhatósági eljárások 527
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Bátorságért Érdemjel

A Bátorságért Érdemjel a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről 
szóló rendelet alapján a belügyminiszter irányítása alatt álló szerveknél foglalkoztatási 
jogviszonyban álló személyek részére, a kiemelkedő helytállás, különösen bátor, élete, testi 
épsége közvetlen veszélyeztetésével járó magatartás elismerésére adományozható.

Birgány János tűzoltó hadnagy • Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nyíregyházi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Nyíregyházi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnoka

Bocska Ferenc címzetes tűzoltó főtörzsőrmester • 
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság, Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 
Komáromi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott 
tűzoltója

Boross Barna László címzetes tűzoltó főtörzsőr-
mester • Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, XIV. 
kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott 
tűzoltója

Bratkovics József Attila címzetes tűzoltó főtörzsőr-
mester • Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Gödöllői 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, Aszódi Katasztrófa-
védelmi Őrs gépjárművezetője

Buczkó Attila címzetes tűzoltó főtörzsőrmester • 
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szen-
tesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Szentesi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Darvas Péter címzetes tűzoltó törzsőrmester • Fő-
városi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Közép-pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, X. kerületi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Deák András címzetes tűzoltó főtörzsőrmester • 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIII. kerületi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője

Fogarasi Miklós címzetes tűzoltó zászlós • Nógrád 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Balassagyar-
mati Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Balassagyarmati 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, Rétsági Katasztrófa-
védelmi Őrs gépjárművezetője

Gyulánszki Milán tűzoltó őrmester • Bács-Kiskun 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Bajai Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség, Bajai Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság beosztott tűzoltója

Harmos Krisztián tűzoltó őrmester • Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szegedi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség, Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság gépjárművezetője

Harsányi Gábor címzetes tűzoltó főtörzszászlós • 
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Haj-
dúnánási Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerpa-
rancsnoka

Horváth Mirkó tűzoltó őrmester • Fejér Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság, Dunaújvárosi Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség, Dunaújvárosi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Kálmán Rajmund Levente tűzoltó alezredes • Csong-
rád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szentesi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Szentesi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka

Ladányi Károly címzetes tűzoltó főtörzsőrmester • 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Gödöllői 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Gödöllői Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Lajkó Péter tűzoltó százados • Fővárosi Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság, Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, X. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság szolgálatparancsnoka

Lukács Sándor címzetes tűzoltó törzszászlós • Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Székesfehér-
vári Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Székesfehérvári 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-ke-
zelője

Meskula Gergely címzetes tűzoltó zászlós • Csong-
rád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szegedi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Szegedi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Nagy Mihály címzetes tűzoltó főtörzsőrmester • 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség, Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
beosztott tűzoltója

Nagy Sándor tűzoltó őrmester • Fejér Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság, Dunaújvárosi Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség, Dunaújvárosi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Pál Lóránt tűzoltó őrmester • Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Debreceni Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség, Debreceni Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság beosztott tűzoltója

Sági János címzetes tűzoltó százados • Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-pesti Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség, XIII. kerületi Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság, Hajós Szolgálat hajóskapitánya

Salánki Sándor címzetes tűzoltó főtörzsőrmester 
• Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Debreceni 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Tomka Péter tűzoltó hadnagy • Fővárosi Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság, Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, X. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság rajparancsnoka

Tóth Árpád címzetes tűzoltó főtörzszászlós • Fő-
városi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, XIV. kerületi Tűzol-
tó-parancsnokság, XVI. kerületi Katasztrófavédelmi Őrs 
állományában szerparancsnok
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Tóth István tűzoltó őrmester • Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szentesi Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség, Szentesi Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság beosztott tűzoltója

Tóth Tamás címzetes tűzoltó főtörzsőrmester • Vas 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Körmendi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Körmendi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság, Szentgotthárdi Katasztrófavé-
delmi Őrs beosztott tűzoltója

Virág Zsolt Ervin címzetes tűzoltó törzsőrmester • 
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Sze-
gedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Szegedi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Zelenka Dániel József tűzoltó őrmester • Csong-
rád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szentesi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Szentesi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Hősies Helytállásért Elismerés 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél foglalkoztatási jogviszonyban álló 
személyt bátor és példaértékű helytállásáért, önfeláldozó magatartásáért a 
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója tárgyjutalom-
ban részesítheti, mely címén „Hősies helytállásért” megnevezésű oklevelet, 
valamint szalagkitűzőt és főigazgatói emléktárgyat adományoz.

Bakonyi Balázs tűzoltó főtörzsőrmester • Zala Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nagykanizsai Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség, Nagykanizsai Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság, Zalakarosi Katasztrófavédelmi 
Őrs gépjárművezetője

Berényi Zoltán Ferenc tűzoltó őrmester • Csongrád 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Hiva-
tásos Tűzoltó-parancsnokságának gépjárművezetője

Bodnár József tűzoltó hadnagy • Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nyíregyházi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Nyíregyházi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnoka

Bozsik Tibor tűzoltó törzsőrmester • Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Egri Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, Egri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
beosztott tűzoltója

Csabai Tamás önkéntes tűzoltó • Jászalsószentgyörgy 
Község Tűzoltó Egyesülete gépjárművezetője

Császár Balázs tűzoltó főtörzsőrmester • Komá-
rom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság, Komáromi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 
Komáromi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott 
tűzoltója

Csesznok Attila tűzoltó zászlós • Fővárosi Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság, Dél-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, XVII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság gépjárművezetője

Csorba Erik Xavér tűzoltó őrmester • Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Győri Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság, Pannonhalmi Katasztrófavédel-
mi Őrsének beosztott tűzoltója

Csordás Péter tűzoltó hadnagy • Pest Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság, Érdi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság rajparancsnoka

Divéki Ádám tűzoltó főtörzsőrmester • Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-budai Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség, II. kerületi Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Drotár Bence tűzoltó őrmester • Fővárosi Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság, Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség, VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, 
Belvárosi Katasztrófavédelmi Őrs beosztott tűzoltója

Farkas Roland Péter tűzoltó százados • Baranya 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Egri Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség, Pécsi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
szolgálatparancsnoka

Fazekas Olivér Miklós tűzoltó őrmester • a Heves 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Egri Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokságának beosztott tűzoltója

Fegyver Tamás tűzoltó zászlós • Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nyíregyházi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Nyíregyházi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnoka

Fejes Krisztián László tűzoltó őrmester • Heves 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Egri Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség, Egri Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság, Pétervásári Katasztrófavédelmi Őrsének 
beosztott tűzoltója

Forrás Sándor

Gulyás László tűzoltó százados • Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, katasztrófavédelmi 
mobil labor kiemelt főelőadója

Hosszú László

Ignácz Csaba tűzoltó törzsőrmester • Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Nyír-
egyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott 
tűzoltója

Ignácz Péter tűzoltó őrmester • Baranya Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság, Szigetvári Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség, Szigetvári Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság beosztott tűzoltója

Jakab Nikolett rendőr őrmester • Budapesti Rendőr-fő-
kapitányság, III. kerületi Rendőrkapitányság, Rendészeti 
Osztály Járőrszolgálati Alosztály járőre
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Jakab Roland tűzoltó őrmester • Pest Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság, Érdi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
beosztott tűzoltója

Jaksa Fanni rendőr őrmester • Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság, Nagykátai Rendőrkapitányság, Tápiószecső 
Rendőrőrs járőre

Karajz Attila tűzoltó zászlós • Pest Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság, Érdi Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség, Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
szerparancsnoka

Kardos Imre tűzoltó zászlós • Fővárosi Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság, Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, X. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság különlegesszer-kezelője

Kausitz Barnabás Gergely tűzoltó főhadnagy • Pest 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Érdi Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség, Szigetszentmiklósi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnoka

Keményvári Balázs László tűzoltó főtörzsőrmester • 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Dél-pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, XX. kerületi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Kerek Péter Balázs tűzoltó százados • Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Egri Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, Egri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
szolgálatparancsnoka

Koch József

Kotroczó Zoltán • Észak-Mátra Speciális Mentő és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagja

Kovács József tűzoltó főtörzsőrmester • Komá-
rom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság, Komáromi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 
Komáromi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjár-
művezetője

Kovács Róbert tűzoltó főtörzsőrmester • Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság, Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 
Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság külön-
legesszer-kezelője

Kurucz Péter tűzoltó főtörzsőrmester • Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Egri Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, Egri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
beosztott tűzoltója

Lukács Ádám rendőr törzsőrmester • Budapesti Ren-
dőr-főkapitányság, III. kerületi Rendőrkapitányság, 
Rendészeti Osztály Őr- és Kísérőszolgálati Alosztály 
járőrparancsnoka

Magyarovics Bence tűzoltó őrmester • Komárom-Esz-
tergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Esz-
tergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Esztergomi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Matusz Gábor pénzügyőr zászlós • Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és 
Vámigazgatósága, Rendészeti Osztály járőre

Mihalik Balázs tűzoltó százados • Nógrád Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság, Balassagyarmati Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség, Balassagyarmati Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság, Szécsényi Katasztrófavédelmi 
Őrs őrsparancsnoka

Molnár Csaba rendőr zászlós • Békés Megyei Ren-
dőr-főkapitányság, Szeghalmi Rendőrkapitányság körzeti 
megbízottja

Morva Dániel tűzoltó törzszászlós • Komárom-Eszter-
gom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Esztergomi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Esztergomi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelője

Motil László úr • BM Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóság, Gazdasági Ellátó Központ, Komárom-Eszter-
gom Megyei Ellátási Csoport kéményseprő szakmunkása

Nagy József tűzoltó főtörzsőrmester • Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Egri Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, Egri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
beosztott tűzoltója

Onder Béla János rendőr főtörzsőrmester • Budapesti 
Rendőr-főkapitányság, III. kerületi Rendőrkapitányság, 
Békásmegyeri Rendőrőrs járőrparancsnoka

Pernyák Árpád tűzoltó törzsőrmester • Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Nyír-
egyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott 
tűzoltója

Radics Attila tűzoltó főtörzsőrmester • Komárom-Esz-
tergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Ko-
máromi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Komáromi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományában be-
osztott tűzoltó

Schüszler Zoltán tűzoltó őrmester • Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Dobóvári Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség, Dombóvári Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Siebel Péter tűzoltó százados • Fővárosi Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság, Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság, Belvárosi Katasztrófavédelmi Őrs raj-
parancsnoka

Sinka Gábor tűzoltó főtörzsőrmester • Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Ceglédi Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség, Nagykátai Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság szerparancsnoka

Szabó Imre tűzoltó törzsőrmester • Bács-Kiskun 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kecskeméti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Kecskeméti Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Szakály Ádám tűzoltó őrmester • Komárom-Esztergom 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Esztergomi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Esztergomi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója
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Rendkívüli Helytállásért Érdemjel (arany fokozat)

A Rendkívüli Helytállásért Érdemjel arany, ezüst és bronz fokozatát a belügyminiszter ado-
mányozza a természeti és ipari katasztrófák elhárítása, valamint a mentés során tanúsított 
kimagasló helytállás, illetve az azt elősegítő tevékenység elismerésére.

Mándoki László címzetes tűzoltó őrnagy • Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-pesti Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség, XIII. kerületi Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság rajparancsnoka

Nagy Imre tűzoltó főhadnagy • Fővárosi Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság, Észak-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság, XVI. kerületi Katasztrófavédelmi Őrs rajpa-
rancsnoka

Szedlák Attila címzetes tűzoltó főtörzsőrmester • 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Közép-pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, VIII. kerületi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Szél Norbert címzetes tűzoltó főhadnagy • Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-pesti Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség, XIV. kerületi Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság, XVI. kerületi Katasztrófavédelmi 
Őrs rajparancsnoka

Dr. Kanyó Ferenc tűzoltó ezredes • Fővárosi Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője

Szegedi Gábor tűzoltó főtörzsőrmester • Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Ceglédi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség, Nagykátai Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság beosztott tűzoltója

Szikora Tibor tűzoltó zászlós • Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Miskolci 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Miskolci Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Szikszai Zsombor tűzoltó főtörzsőrmester • Komá-
rom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Esztergomi 
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