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2020 minden szempontból rendhagyó esz-
tendő volt. Megtapasztaltuk, hogy ami 

addig kézenfekvő és természetes volt, egy pillanat alatt 
bizonytalanná vált. Felborult a világ addigi egyensúlya, 
súlyos döntéseket kellett hozni kivétel nélkül min-
denhol. Globális szinten a külső és belső biztonságról, 
a korlátok és a szabadság kényes viszonyáról szólt ez az 
év. A COVID-19 járvány miatt megváltozott, sarkaiból 
gyökerestől kifordult világban addig teljesen szokatlan 
módszereket kellett alkalmazni a fertőzés elszabadulásá-
nak megakadályozása érdekében, és mindeközben nem 
lehetett figyelmen kívül hagyni az emberi tényezőt, és  
a teljesen érthető félelmeket sem. 

Ebben a helyzetben a katasztrófavédelemnek is egy új 
egyensúly kialakítására kellett törekednie. Úgy gon-
dolom, ez sikerült. Hiszen megtaláltuk és alkalmaztuk 
is azokat az eszközöket és módszereket, amelyek se-
gítségével a szervezet úgy tudta ellátni alapfeladatait, 
hogy közben a biztonság szempontjai is érvényesültek. 
Legyen szó a beavatkozó állományról éppúgy, mint 
azokról az emberekről, akikért ez a szervezet dolgozik. 
Ez csak úgy sikerülhetett, hogy miközben működtek 
azok a jól bevált, hagyományos eszközrendszerek, ame-
lyek egy szigorú szabályok mentén működő szervezet 
életében meghatározóak, megvolt az a rugalmasság 
is, ami ahhoz kell, hogy a váratlan helyzeteket meg 
lehessen oldani. A szervezet szakembereiben mindig is 
megvolt annak az igénye, hogy folyamatosan kutassák, 
milyen módszerekkel és programokkal tökéletesíthet-
jük képességeinket. Ez a munka végső soron éppen 
a ké nyes egyensúly fenntartásáról szól. A megbízható, 
kapaszkodót jelentő állandóság, és az új kihívásokhoz, 
váratlan fordulatokhoz való rugalmas alkalmazkodás 
képességéről. A pandémia miatt létrejött új világ tehát 
nem ráébresztett bennünket, sokkal inkább megerő-

terepviszonyokkal is megküzdjenek a tűzoltóegységek, 
a legtávolabbi szegletben is legyen megfelelő vízután-
pótlás, energiaforrás, jól működő eszközök, azokat 
magabiztos, felkészült állomány kezelje. Ahhoz, hogy a 
szélsőséges viharok, természeti katasztrófák, balesetek 
okozta károkat felszámoló tűzoltók számára minden, 
a szakszerű beavatkozáshoz szükséges feltétel biztosított 
legyen, elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra, a 
megfelelő anyagi háttér, a stabil szakmai alapok és a jogi 
szabályozás. Ezek naprakészsége érdekében mindenütt 
és minden szinten folyamatos éberséggel kellett figyelni 
a működést, felülvizsgálni a módszereket, tökéletesíteni 
a rendszert, és ahol szükséges volt, ott pótolni a hiányt. 
Új tűzoltóőrsök kezdték meg működésüket, laktanyák 
épültek az ország több pontján, minden megyében meg-
újult a járműpark, projektjeink révén a legmodernebb 
eszközökkel felszerelt szerek álltak munkába, speciális 
járműveket állítottunk rendszerbe, miközben folyama-
tosan képeztük a kollégákat arra, hogyan használják 
a leghatékonyabban az új technikát. 

Egy évvel ezelőtt hatalmas izgalommal készültünk  
a szervezett hazai tűzoltóság megalakításának másfél 
százados jubileumára. A nagy elődök nagy tettei előtt, 
ha nem is az eredeti tervek szerint, azért fejet hajtot-
tunk: megünnepeltük a hivatásos tűzoltóság 150 éves 
megalakulását, ha éppen máshogy nem lehetett, hát  
a virtuális térben. 

Mindezt természetesen amennyire lehet, igyekszünk 
bemutatni ebben az évkönyvben. Bízom benne, hogy 
az egyes szakterületek és a megyék tevékenységén 
keresztül láttatni tudjuk, hogy ezt a hatalmas munkát 
milyen feltételek között, milyen háttértámogatással 
végezte a katasztrófavédelem. 

sített abban, hogy mennyire fontos a gyors váltásra, 
a megújulásra való készség. 

Ez volt tehát az az év, amikor úgy végezte mindennapi 
feladatait a csaknem tizenháromezer fős állomány 
valamennyi tagja, hogy közben váratlan kihívásoknak 
is meg kellett felelni. Hiszen számos más szervezet 
mellett a katasztrófavédelem is részt vett a járvány-
helyzet kezelésében, tervezési, szervezési, logisztikai 
vagy éppen térinformatikai feladatokat végzett. Ezek 
között bizony nem egy olyan is volt, amely teljesen új 
kihívás elé állította a kollégákat, de a köz érdeke miatt 
nem lehetett kérdés, meg kellett oldani. E feladatok 
többsége a háttérben zajlott, és jól is van ez így. Van, 
ami akkor minősíthető sikeresnek, ha az állampolgár 
számára észrevétlen marad.  

Mindemellett a katasztrófavédelemnél 2020-ban is 
folytatódtak azok a beruházások, eszközfejlesztések, 
amelyek lehetővé teszik, hogy az ország minden pont-
jára mihamarabb eljusson a segítség, a legnehezebb 

A tavalyi év összességében tehát arról szólt, miként 
tudtuk újra és újra megteremteni az egyensúlyt.  
A küzdés az évvel nem ért véget, de egy fejezet lezárult. 
Számunkra nagyon fontos fejezet, egyúttal nagyon ke-
mény erőpróba volt ez az esztendő. Miközben kiálltuk  
a próbát, előre is tekintettünk, és soha nem vesztettük el 
a hitünket abban, hogy a fejlesztés, beruházás, innová-
ció mind-mind szükséges és fontos, hiszen ebből alakul 
a jövőnk. A múltból építkezünk, de a jövőt építjük. 
Talán ez a legfontosabb üzenete az elmúlt esztendőnek.

Főigazgatói köszöntő

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 ezredes

országos iparbiztonsági főfelügyelő

Újhegyi Katalin
kommunikációsszolgálat-vezető
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A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet struktúrája

Tűzvédelmi 
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 Bizottság Titkárok 
és TitkárhelyettesekHivatal Biztonsági Főosztály

Katasztrófavédelmi
Kirendeltségek

Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokságok

Katasztrófavédelmi Őrsök

Megyei (Fővárosi)
Katasztrófavédelmi

Igazgatóságok

Települési Önkéntes
Mentőcsoportok

Megyei Rendeltetésű
Speciális Mentőcsoportok

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, 

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

Oktatási Főosztály és 
Katasztrófavédelmi 

Vizsgaközpont

Informatikai
Főosztály

Műszaki
Főosztály

Beruházási 
és Fejlesztési 

Főosztály

Térségi
Logisztikai
Központok

Gazdasági Ellátó
Központ

BM Heros Zrt.

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

Műveleti 
Főigazgató-helyettesi 

Szervezet

Központi
Főügyeleti
Főosztály

HUNOR Hivatásos 
Katasztrófavédelmi Kutató 

Mentő Szolgálat

Központi Rendeltetésű
Polgári Védelmi

Szervezetek
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meg. A Belügyminisztériumban „A Magyar Tűzoltóság 
múltja, jelene, jövője” című nemzetközi konferenciával 
és emlékkiállítással tisztelegtek a múlt hősei előtt.  

3. Immár tizenhatodik alkalommal indult el a modu-
láris tűzoltószakképzés az ország négy rendészeti 

szakgimnáziumában. A képzés keretében mintegy száz-
negyven tűzoltójelölt kezdte meg tanulmányait Adyli-
geten, Körmenden, Miskolcon és Szegeden az egységes 
rendvédelmi alapozó modul ismeretanyag elsajátításával. 
A hallgatók tanulmányaikat azután a Katasztrófavédelmi 
Oktatási Központban folytatták.

4. Viharos szél tépázta meg az országot: a tűzoltókat 
összesen 654 esethez riasztották. A legtöbb be-

avatkozásra az Észak-Dunántúlon, Komárom-Eszter-
gom, Győr-Moson-Sopron, Fejér és Veszprém megyé-
ben volt szükség, de Pest megyében és a fővárosban is 
számos helyen adott munkát a viharos időjárás. Több 
mint száz épületben, köztük tizenkét közintézmény-
ben keletkeztek károk. Egy héttel később, 11-én a Ciara 
névre keresztelt vihar érte el a Kárpát-medencét, akkor 
475 alkalommal avatkoztak be a katasztrófavédelem 
tűzoltóegységei a viharos szél okozta eseteknél. A leg-
többször Somogy megyében riasztották az egységeket, 
de Veszprém és Zala megyében is sok dolguk volt a ra-
joknak. Fejér megyében, egy felborított jármű sofőrje 
könnyű sérüléseket is szenvedett. Tizenöt megye hat-
vanhárom településén, összesen körülbelül tizenhétezer 

24., 31. A BM OKF-en összeültek az Orszá-
gos Tűzmegelőzési Bizottság égisze 

alatt működő munkabizottságok: előbb a halálos tűz-
esetek és a lakástüzek, majd a szén-monoxid-mérgezések 
megelőzésével foglalkozó munkabizottság tanácskozott.

25. Megnyitotta kapuit leendő hallgatói előtt a Nem - 
zeti Közszolgálati Egyetem. Az intézmény köz-

ponti nyílt napján bemutatkoztak az egyetem karai, 
a szervezők a képzésekről és az egyetemi élet más te-
rületeiről is tájékoztatták az érdeklődőket. Az oktatási 
programok mellett a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság tűzoltógépjárművét és katasztrófavédelmi mobil 
laborját is megtekinthették az érdeklődők. 

28. Éves értékelő állománygyűlést tartott a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.  

A Belügyminisztérium miniszterhelyettese egyebek mel-
lett arról beszélt, hogy a katasztrófavédelem magas szin-
ten, egységes vezetés mellett végzi szolgálatát, tevékeny-
ségére a gyors reagálás jellemző.

29. Folytatódott a falu- és tanyagondnokok 2019-
ben megkezdett tűzvédelmi felkészítése: a so-

rozat e napon a Győr-Moson-Sopron megyei Pusztacsa-
ládon kezdődött és március 5-én, a Bács-Kiskun megyei 
Szentkirályon fejeződött be.

30. Ünnepség keretében hirdették ki a Belügy-
minisztérium és a rendvédelmi szervek 2019. 

évi országos pontszerző bajnokságainak eredményeit.  
A katasztrófavédelmi szervek közül a legsportosabbnak 
a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság bi-
zonyult, megelőzve Borsod-Abaúj-Zemplén, valamint  
a harmadik helyezett Heves megyét.

FEBRUÁR

3. Hivatalosan is megkezdődött a százötven éves hiva-
tásos tűzoltóság előtt tisztelgő jubileumi emlékév, 

amelyet dr. Pintér Sándor belügyminiszter nyitott 

22. Hatályba lépett a módosított Országos Tűzvé-
delmi Szabályzat. A tizenkét meglévő irányelv 

módosult. E naptól alkalmazható az előző nap megjelent, 
a Kockázati osztályba sorolás című tűzvédelmi műszaki 
irányelv is.
 

22-25. Az AGROmashEXPO teljes időtarta-
ma alatt az érdeklődők rendelkezésére 

állt az Országos Tűzmegelőzési Bizottság. A rendezvény 
látogatói a kiállított erőgépek, a látványos bemutatók 
és a színes programok mellett számos, tűzmegelőzés-
sel kapcsolatos hasznos információt kaphattak, egy VR 
szemüvegen keresztül pedig a tűzvédelmi tárgyú kisfil-
met is megtekinthették.

23. A Miniszterelnökség és a BM OKF szakmai 
védnöksége mellett konferenciát szervezett  

a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség és a Budapes-
ti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, amelyen a frissen 
hatályba lépett, módosított Országos Tűzvédelmi Sza-
bályzatban bekövetkezett változásokat mutatták be épí-
tésügyi szakembereknek. Hasonló rendezvényt tartottak 
február 11-én és 24-én is.

JANUÁR

1. Az év elejével a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Szikszó és Komlóska, valamint a Bács-Kiskun 

megyei Borota településsel bővült a katasztrófavéde-
lem kéményseprőipari szervezetének ellátási területe.  
A változással immár kétezer-hatszázhetvenöt települé-
sen szolgáltatnak a katasztrófavédelem kéményseprői.

1. Tovább bővült a katasztrófavédelem feladatköre. 
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

látja el a veszélyesáru-szállítás során használt egyes cso-
magolóeszközök jóváhagyásával kapcsolatos hatósági 
feladatokat, kivizsgálja a műszaki biztonsági hatóság ha-
táskörébe tartozó létesítmények, berendezések üzemel-
tetése során bekövetkezett tűzeseteket és robbanásokat, 
továbbá elvégzi a pirotechnikai termékek csomagolásá-
val összefüggő fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat.

5. A CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Ob-
szervatórium közleménye szerint éjjel 2 óra 13 perc-

kor földrengés volt a Zala megyei Nagykanizsától tizenegy 
kilométerre, délre. A földmozgás 3,5-ös erősségű volt  
a Richter-féle skálán. Károkról nem érkezett bejelentés.
 

9-11.  Huszadik alkalommal várta a pályavá-
lasztás előtt álló fiatalokat az Educatio 

Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás a HUNGEXPO-n.  
A száznegyven kiállító, köztük mintegy ötven hazai fel-
sőoktatási intézmény között a börzén – teljes képzési kí-
nálatával – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is megjelent. 

20. Értékelte előző évi tevékenységét a CTIF Ma-
gyar Nemzeti Bizottsága. A grémium sikeresnek 

ítélte a 2019-es esztendőt. 

10
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és rendvédelmi alkalmazottait megmozgató viadalon 
húsz csapat mérte össze erejét. Az elsőséget az ózdi csa-
pat szerezte meg.

20. A hagyományokat követve számos szakmai té-
mát dolgozott fel a Kirendeltségvezetők Fóru-

ma. A félévente megtartott tanácskozás minden fontos 
aktuális kérdésre és feladatra kitért, és terítékre került 
a hazai tűzoltás 150 éves jubileuma is. 

21. Hagyományos tűzoltó síverseny helyszíne volt 
Mátraszentistván. Heves megyében ezúttal 

mintegy száz tűzoltó gyűlt össze az ország tizennégy 
megyéjéből, hogy összemérje tudását terepfutásban, 
síelésben és snowboardozásban. 

24. Az MTA CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeiz-
mológiai Obszervatórium közleménye szerint 11 

óra 43 perckor a Richter-skála szerinti 2,7-es erősségű 
földrengés volt a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sze-
rencs közelében. A földmozgást a lakosság nem érzékelte.

25. Éves első ülését tartotta a Tűzvédelmi Tanács-
adó Testület. A találkozón az előző évben elvég-

zett munkát és a 2020-as terveket tárgyalták meg, emel-
lett a szakemberek beszámolót hallgattak meg a 2019-es 
tűzvédelmi tevékenységről, a tűzoltóságok helyzetéről.

27. A BM OKF és társszervei közös szakmai fel-
készítést tartottak a minisztériumok és orszá-

gos hatáskörű szervek védelmi igazgatási vezetőinek, 
a megyei és a fővárosi védelmi bizottságok titkárainak 
és titkárhelyetteseinek, valamint a megyei és fővárosi 
polgári védelmi főfelügyelőknek a Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetem bajai Víztudományi Karán. Az értekezlet 
központi témája a vizek kártételei elleni felkészülés ösz-
szehangolása volt. 

28. „Múlt, jelen, jövő a tűzoltásban” – átadták a Ne 
égess! pályázat díjait. A tizenharmadik alka-

lommal meghirdetett rajz- és irodalmi pályázatra csak-
nem ezer alkotás érkezett az ország minden pontjáról. 

szolgáló pályázat is, összesen 700 millió forintról, amely-
ből hatszázat a tűzoltóságok, százat a mentőcsapatok 
kaptak meg. A pályázatokat április, május során bírálták 
el. Valamennyi önkormányzati tűzoltóság nyert, védő- 
és tűzoltótechnikai eszközökre nyújtottak be pályáza-
tot, emellett a támogatásból gépjárműfecskendő, illetve 
technikai eszközök felújítására is jutott pénz. Száztizenöt 
önkéntes mentőszervezet juthatott pályázati támogatás-
hoz központi forrásból: a csapatok a tevékenységükhöz 
kapcsolódó technikai eszközök, működési költségek fi-
nanszírozására, védőruházattal való ellátásukra, valamint 
a mentőszervezet tagjai oktatásának, vizsgáztatásának 
támogatására kaptak pénzt. Az önkéntes tűzoltó egye-
sületek részére kiírt pályázatra hatszázegy dokumentá-
ció érkezett, valamennyi egyesület sikeresen pályázott 
működési költségekre, eszközök beszerzésére, szakmai 
tanfolyamokon történő részvételre, pályaalkalmassági 
vizsgálatokra, EDR-rádiókra, szertárépítésre és -fel-
újításra, valamint védő- és technikai felszerelésekre. 
A pályázatokon elnyert felszereléseket az önkormányzati 
tűzoltóságok és az önkéntesek október közepén vették át. 

19. Nyíregyháza adott otthont a BM OKF meghívá-
sos tekeversenyének. Az ország tekéző tűzoltóit 

zetőivel. A cél, hogy a testületek összehangoltan működ-
jenek, javaslataikkal, elemzéseikkel és észrevételeikkel 
támogassák a katasztrófavédelmet legfőbb célkitűzésé-
ben, a biztonság megteremtésében és megőrzésében. 

13. Villámcsapás gyújtotta lángra és emésztette 
fel az ikonikus Balaton-parti kilátó, a révfülö-

pi Fülöp-hegyen lévő kilátó faszerkezetét. A kővágóörsi 
önkéntes és badacsonytomaji hivatásos tűzoltók a Veszp-
rém megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irá-
nyítása mellett, hosszú órák munkájával fékezték meg 
a lángokat. Az oltást nehezítette, hogy a helyszín nagyon 
nehezen megközelíthető, oda távolsági vízszállítással 
kellett feljuttatni az oltóvizet.

13-16. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 
is részt vett az ország vadászainak, hor-

gászainak és természetkedvelőinek nemzetközi rendez-
vényén, a FeHoVa kiállítás és vásáron. 

14. Életének hatvanhetedik évében, méltósággal 
viselt, hosszan tartó súlyos betegség következ-

tében elhunyt Demeter István nyugállományú polgári 
védelmi ezredes, a BM OKF veszélyhelyzet-kezelési főosz-
tályának egykori vezetője. Az ezredest március 16-án, tes-
tületi tiszteletadás mellett helyezték végső nyugalomra.

14. Százhuszonkét újonc tűzoltó tett tiszthelyettesi, 
tizenhét hallgató pedig tisztjelölti esküt a Ka-

tasztrófavédelmi Oktatási Központban. 

15.  Kiírták az önkormányzati tűzoltóságok esz-
közfejlesztéséről szóló pályázatot, 2020-ban 

összesen 225 millió forint támogatásra lehetett igényt 
benyújtani. 27-én megjelent az önkéntes tűzoltó egye-
sületek és az önkéntes mentőszervezetek támogatására 

fogyasztónál volt áramkiesés, de a szolgáltató egy-két 
óra alatt mindenhol megszüntette a problémát.

5. Éves értékelő állománygyűlést tartottak a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi 

Intézetében. 

5.  Tarolt a szél Békésben: egy nap alatt összesen 
217 segélyhívás érkezett a megyei műveletirányítási 

ügyeletre. A tűzoltókat kidőlt fákhoz, leszakadt ágakhoz 
riasztották, amelyek veszélyeztették a közúti és a gyalo-
gosforgalmat, valamint villanyvezetéket szakítottak el és 
gépjárműveket, lakóingatlanokat rongáltak meg. A károk 
felszámolásában a hivatásos, önkormányzati és önkéntes 
tűzoltókon túl a Sárrét Járási Mentőcsoport is részt vett.

6. Az országos katasztrófavédelmi főigazgató és a szer- 
vezet vezetése az éves tervekről és a kiemelt, stra-

tégiai feladatokról értekezett a tanácsadó testületek ve-
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11. A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot ve-
szélyeztető tömeges megbetegedést okozó hu-

mánjárvány megelőzése, illetve következményeinek 
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és éle-
tének megóvása érdekében veszélyhelyzetet hirdetett ki. 
A különleges jogrend június 18-án szűnt meg, helyette 
legalább fél évre járványügyi készültséget vezettek be.

16.  Tűz ütött ki hajnalban Szekszárdon, a Tolna 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet épüle-

tének tetőterében, ahonnan a lángok továbbterjedtek 
az épület tetőszerkezetére. A tűz a beépített tetőtérben 
mintegy 200 négyzetméteren, a tetőn körülbelül 300 
négyzetméteren égett. Az esethez három megyéből ösz-
szesen 46 tűzoltót riasztottak, akik létrasugárral, vala-
mint négy vízsugárral oltották el a tüzet. A beavatkozás 
során 135 fogvatartott, valamint az intézet dolgozóinak 
biztonságos elhelyezéséről is gondoskodni kellett.

19. Elkezdődött a szúnyogok tenyészőhelyeinek 
feltérképezése. A Duna mentén Gönyű és Paks 

között térképezték fel a szakértők a szúnyogok kifejlő-
dési területeit. A felméréseket és az adatok feldolgozását 
végző szakértők a nemzetközi és a hazai protokolloknak 
megfelelően jártak el. A korszerű térinformatikai adat-
bázis elkészítéséhez drónokat is használtak.

9. A főigazgatóságon ülésezett az Országos Tűzmeg-
előzési Bizottság. A rendezvényen a minisztéri-

umok és szakmai szervezetek képviselői vettek részt. 
A tanácskozáson a 2019-es munkát vették górcső alá. 
Kiderült, hogy egy év alatt több tízezer ember találkozott 
a bizottság kampányaival, vagy fordult meg valamelyik 
rendezvényükön. 

10. Ötödik alkalommal rendezte meg a Fővárosi 
Kormányhivatal a „Tanulj SzakMát” elnevezésű 

Pályaorientációs és Szakképzési Börzét. A katasztrófavé-
delem a három szakirány – tűzvédelem, polgári védelem 
és iparbiztonság – kínálta lehetőségekkel ismertette meg 
az érdeklődőket. Mindemellett a Katasztrófavédelmi 
Oktatási Központban zajló alapszintű tűzoltóoktatásról, 
valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófa-
védelmi Intézete által biztosított, magasabb szintű to-
vábbtanulási lehetőségekről is tájékoztatást kaphattak 
az érintettek.

A felső tagozatosok szombathelyi nyertese stílusosan  
a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság Tűzoltóság 
feliratú kisbuszával érkezett a Katasztrófavédelem Köz-
ponti Múzeumába.

MÁRCIUS

1. A polgári védelem napját ünnepelte a szervezet.  
A megemlékezésen az országos katasztrófavédelmi 

főigazgató a szervezet munkájának támogatása érdeké-
ben végzett kiemelkedő tevékenységéért elismeréseket 
adott át önkéntes mentőszervezetek vezetőinek, polgár-
mestereknek, a katasztrófavédelemmel együttműködő, 
tudományos munkát végző szakértőknek, szervezetek, 
vállalkozások képviselőinek. Mindezek után a főigaz-
gatóság aulájában a Nemzetközi Polgári Védelmi Nap 
alkalmából megkoszorúzták a légoltalom és a polgári 
védelem hősi halottainak emlékhelyét.

2. Új lehetőségekkel e naptól letölthető androidos és 
iOS-es okoseszközökre a katasztrófavédelem tele-

fonos alkalmazásának megújult változata, a VÉSZ 3. Az 
egyszerűbb menürendszert kapott applikáció felhaszná-
lója az általa beállított területet elhagyva is megkapja 
a veszélyhelyzeti értesítést. Újdonság a felolvasó funk-
ció is. 

2-5. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ péceli 
objektumában vasúti veszélyesáru-szállítást 

ellenőrző szakembereket képeztek. A képzés zárásaként 
március ötödikén megtartott vizsgát a tanfolyam mind 
a tizenhét résztvevője sikeresen teljesítette. A RID-elle-
nőri képzés összességében már a tizenharmadik volt, ez-
zel százhuszonkilencre emelkedett a vasúti veszélyes áru-
szállítás hatósági ellenőrzésére jogosult kollégák száma.

22.  Reggel a Richter-skála szerinti 5,6-os erős-
ségű földrengés rázta meg Horvátországot.  

A Zágráb közelében történt földrengést több, egyenként 
5,2-es utórengés követte, amelyet még Magyarországon is 
lehetett érezni. Horvátország nemzetközi segítséget kért. 
Magyarország tábori ágyakat, matracokat ajánlott fel 
a szomszédos országnak, a szállítmányt 23-án indították 
útjára a főigazgatóság épülete elől.

31. Kigyulladt több, szétdarabolásra váró autóbusz Ka-
posváron, egy járműbontó telepen. Az erős szélben 

gyorsan terjedt a tűz, de a megyeszékhely hivatásos tűzol-
tói rövid időn belül körülhatárolták és megakadályozták 
annak továbbterjedését. A lángokat végül tizenhét tűzol-
tónak mintegy másfél óra alatt sikerült teljesen eloltani. 

ÁPRILIS

1. Elindult a viharjelzőrendszer a magyarországi 
tavakon. A katasztrófavédelem a Balatonon, a Ve-

lencei-, a Fertő- és a Tisza-tavon működtet viharjelző 
állomásokat április elejétől október végéig. 2019-ben 
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
részeként kezelt Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesz-
tése a Balaton régió területén nevű projekt keretében 
a középső és nyugati medencében további öt új viharjelző 
állomás létesült: Balatonedericsen, a Keszthelyi-öbölben, 
Balatonszárszón, Balatonszepezden, valamint Tihany-
ban, a Bahart Kikötőben. Ezek mellett az elmúlt szezon 
óta három új tóközepi állomás épült.

 3. Megkezdődött és szeptember 7-ig folyamatosan 
zajlott a katasztrófavédelem által koordinált szú-

nyoggyérítés. A program a biológiai lárvagyérítéssel vette 
kezdetét. A szezon során a szakemberek földi és légi úton 
egyaránt beavatkoztak a lárvák ellen. Magyarországon 
újdonságként jelentős területen már légi granulátumos 
kezeléseket is végeztek, így valamennyi modern gyérítési 
technológiát alkalmazták. A kifejlett szúnyogok elleni vé-
dekezés alapvetően földi úton történt, melegködös és ULV 
eljárással összesen mintegy 730 ezer hektárt kezeltek. 
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alapján a veszélyhelyzet idejére mentesültek a vízkészlet-
járulék-fizetési kötelezettség alól, a tartósan vízhiányos 
időszakkal összefüggő mentességet a veszélyhelyzeten 
kívüli időszakra érvényesíthették.

22.  Tizennégy új gépjárművel gyarapodott három 
katasztrófavédelmi igazgatóság. Somogy, Zala 

és Veszprém megye katasztrófavédelmi igazgatósága 
erdőtűz oltására alkalmas pick-upokat és terepjárókat 
vehetett át Budapesten, a BM Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóságon. A KEHOP-1.6.0-15-2017-00025 
azonosítószámú projekt támogatási összege 1 milliárd 
forint.  Az erdőtűz oltására alkalmas hat Volkswagen 
Amarok gyorsbeavatkozó jármű és nyolc Suzuki Vitara 
terepjáró mellett három merevvázas sátorkészlet is a me- 
gyékhez került. 

24. Magyar segélyszállítmány indult Görögországba. 
Görögország migrációs és menekültügyi minisz-

tere április közepén a migrációs kihívások kezeléséhez 
kért segítséget. Magyarország Kormánya egy hatmillió 
forintot meghaladó értékű segélyszállítmányt indított 
útnak. A katasztrófavédelem két teherautója Románi-
án és Bulgárián áthaladva érkezett meg célállomására.

25. A Rendőrség és a Tűzoltóság napja alkalmá-
ból Magyarország miniszterelnök-helyettese, 

dr. Pintér Sándor belügyminiszter díszparancsban 

lencven tűzoltó három napon keresztül küzdött a három 
hektáron pusztító lángokkal. A munkálatokban részt-
vevő hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók 
több irányból, hat, esetenként nyolc vízsugárral oltották 
a tüzet, illetve védték a szomszédos területeket. A Vas 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság katasztrófavé-
delmi műveleti szolgálata mellett riasztották a megyei 

mobil labort is, amely folyamatos méréseket végzett  
a helyszínen és a városban egyaránt. A munkálatokat ké-
sőbb egy erőgéppel is segítették, így téve lehetővé, hogy 
a tűzoltók hozzáférjenek a még izzó részekhez.

21. Kihirdették a tartósan vízhiányos időszakot. 
Az aszályos időszakkal összefüggésben életbe 

léptek a vízkészletjárulékkal kapcsolatos speciális szabá-
lyok. A tartósan vízhiányos időszak kihirdetése feltétele 
a rendkívüli öntözési célú vízhasználat iránti bejelentés-
nek. Az öntözési, halgazdálkodási és rizstermelési célú 
vízhasználatot folytató gazdálkodók kormányrendelet 

A sokéves átlagot jóval meghaladó mennyiségű csapadék, 
majd a folyókon levonult kisebb áradások elsősorban  
a keleti országrészben extrém szúnyogártalomhoz vezet-
tek: az egészségügyi kockázat miatt a Nemzeti Népegész-
ségügyi Központ szigorú hatósági felügyelet mellett ide-
iglenesen engedélyezte a légi kémiai szúnyoggyérítést is 
azokon a területeken, ahol ennek a feltételei fennálltak. 
Légi úton csaknem 180 ezer hektáron kellett védekezni 
a Tisza és mellékfolyói mentén, valamint néhány más, 
jelentős ártalommal sújtott területen. A légi és földi ke-
zelések összesen mintegy 1100 települést érintettek.

9. Nagy lángokkal égett egy építés alatt álló irodaház 
teteje Budapesten, a Fiastyúk utcában. Az épület 

legfelső és az alatta lévő szintjén gyulladt ki a tetőszige-
telő anyag, amely hatvan-nyolcvan négyzetméteren lán-
golt. A hatalmas füstöt egész Budapestről látni lehetett. 
A tűz oltásán több kerület tűzoltóegységei dolgoztak.

11. Életének 81. évében, hosszan tartó betegség 
következtében elhunyt Barsi Tomaj Zoltán,  

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tár-
sadalmi és Kommunikációs Iroda egykori újságírója, 
a Katasztrófavédelem magazin volt főszerkesztője.

14. Négy nap alatt kétszáz focipályányi terület égett 
le. A húsvéti hosszú hétvégén százhét alkalom-

mal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tűzhöz. Addig 
már csaknem négyezer szabadtéri tűzeset volt, köztük 
halálos is. Tizennégy ember megsérült, egy, a kertjében 
gazt égető ember pedig életét vesztette. Annak ellenére 
megemelkedett a szabadtéri tüzek száma, hogy április 
3-tól hét megyében tűzgyújtási tilalom volt érvényben. 

15-17.  Tűz ütött ki Szombathelyen, a Kör-
mendi úti hulladéktelepen. Mintegy ki-

fejezte ki elismerését a rendvédelemben szolgálatot és 
közfeladatot ellátó teljes személyi állománynak.

27. A Sándor-palotában átvette dandártábornoki 
kinevezési okmányát dr. Áder János köztár-

sasági elnöktől Kiss András Zoltán. A Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját a belügymi-
niszter előterjesztésére, több évtizedes kimagasló szol-
gálati tevékenysége elismeréséül május 4-e, a Tűzoltóság 
napja alkalmából nevezte ki tűzoltó dandártábornokká 
az államfő. 

MÁJUS

1.  Végleges helyére költözött a Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Fehér-

gyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltsége. Az uniós 
beruházásnak köszönhetően egy felújított és kibővített 
épület ad otthont a kirendeltségnek és a mellé költözött 
tűzoltó-parancsnokságnak. A fejlesztés keretében az ere-
deti ingatlanhoz egy könnyűszerkezetes, kétszerállásos 
szertár, valamint egy tömlőszárító épült. A projekt a Szé-
chenyi 2020 program részeként valósult meg.

4. Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének napja.  
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató-

ság főigazgatója is köszöntötte az állományt Tűzoltónap 
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25-26. A koronavírus-járvány miatt a korábbi 
hagyományoktól eltérően, a hozzátar-

tozók részvétele nélkül, időben is elnyújtott keretek kö-
zött rendezték meg az oklevélátadókat a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetemen. A Katasztrófavédelmi Intézetben 
összesen 122 hallgató vehette át diplomáját. 

27.  A hagyományokhoz hűen a Budai Várban, 
a Kapisztrán téren tartotta meg tisztavatási ün-

nepségét a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészet-
tudományi Kara. A százkét hallgató a Szent Korona 
másolata és a történelmi zászlók előtt, Orbán Viktor mi-
niszterelnök mellett dr. Pintér Sándor belügyminiszter, 
Benkő Tibor honvédelmi miniszter és a tábornoki kar 
jelenlétében tette le a tiszti esküt. A karról tizenegyen 
a katasztrófavédelem tisztjei lettek.

27-28. A heves esőzést követően csaknem 
száz bejelentés érkezett a Heves me-

gyei katasztrófavédelem műveleti irányítási központjába. 
Jellemzően víz eltávolításához kérték a tűzoltóegysége-
ket a megye csaknem tíz településéről. A felgyülemlett 
csapadék házakba, pincékbe, garázsokba folyt be, meg-
áradtak, visszaduzzadtak a vízfolyások, a hegyekről le-
zúduló nagy mennyiségű víz pedig törmeléket hordott 
az utakra. Az erős szélben fák dőltek utakra, járdákra, 
lakóingatlanokra, telefon- és villanyvezetékekre. A Heves 

7. Pedagógusnap alkalmából a belügyminiszter és  
a főigazgató is elismerte a pedagógusok munkáját, 

akik elé különös kihívást állított a 2020-as esztendő. 
A járványhelyzet teljesen átírta a tanévet, a tanároknak 
a teljesen új helyzetet egyszerre kellett megoldaniuk, és 
a megoldás eszközeit azonnal alkalmazniuk. Pedagó-
gusnap alkalmából azokat ismerték el, akik ezeket a jó 
megoldásokat megtanították az állománynak és a civil 
érdeklődőknek egyaránt.

9. Az eredetileg Zágrábba tervezett ülés helyett videó-
konferencia formájában tartották meg az európai 

uniós katasztrófavédelmi főigazgatók negyvennegyedik 
találkozóját. A rendhagyó esemény első napirendjeként 
a koronavírus-járvány eddigi tapasztalatait tárgyalták 
meg a résztvevők, majd szó esett az európai veszély-
helyzet-reagálási kapacitás megerősítését célzó RescEU 
tartalékokról. 

9. A szabadtéri tüzek kezelésére történő felkészülés, 
valamint az Európai Uniós Polgári Védelmi Mecha-

nizmus tesztelése céljából az EU Veszélyhelyzet-kezelési 
Koordinációs Központja légi erdőtűzoltási, on-line törzs-
vezetési gyakorlatot szervezett. A feltételezett helyzet 
szerint Bács-Kiskun megyében háromezer hektáron tűz 
keletkezett, amelynek kezeléséhez Magyarország légi er-
dőtűzoltó egységeket kért. A törzsvezetési gyakorlatban 
a BM OKF központi főügyeleti főosztály mellett az orszá-
gos tűzoltósági főfelügyelőség és a nemzetközi főosztály 
munkatársai is közreműködtek.

14. Vihar söpört végig az országon, több helyen is 
komoly károkat okozva. A katasztrófavédelem 

összesen több mint négyszáz műveletet végzett, Tótvá-
zsonyban egy nőt elsodort a megáradt patak, az életét  
a mentőszolgálat munkatársai nem tudták megmenteni.

21-8.1.  A katasztrófavédelem állományá-
ban dolgozók általános iskolás gyer-

mekei közül mintegy kétszázan tudtak kedvezményesen 
nyaralni egy-egy hétig a balatonföldvári NARO Cam-
pingben. 

Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi 
Intézetében. Az intézmény szenátusának határozata 
alapján a kihirdetett veszélyhelyzet miatt a záróvizs-
gákat írásban kellett teljesíteni, az eljárás valamennyi 
alap- és a mesterképzésre vonatkozott. Az intézet vizs-
gái 12-ig tartottak. 

3. Megújult a katasztrófavédelem YouTube csatornája. 
Így a katasztrófavédelem honlapján, Instagram és 

Facebook oldalán kívül egy újabb felületen is elérhetőek 
a szervezethez köthető legfontosabb és legérdekesebb 
információk.

3. Földrengés volt Somogy megyében. A CSFK GGI 
Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium 

közleménye szerint 17 óra 51 perckor a  Somogy megyei 
Somogyszob közelében, mintegy kilenc kilométeres 
mélységben mozgott a föld. A földmozgás erőssége 3,5-
es volt a Richter-féle skálán. 

alkalmából. A főigazgató az állandó és örök értékről, 
a biztonságról tett említést írásos köszöntőjében, egy-
úttal megköszönte az állomány helytállását.

7. Csaknem 71 millió forintos európai uniós forrás-
ból korszerűsített és felújított gépjárműfecsken-

dőt vehetett át a Szent Flórián, a kabai, a napkori és 
a tolnai önkéntes tűzoltó egyesület, valamint a Budapest 
Önkéntes Mentőszervezet a BM Heros Zrt. telephelyén. 

14. Újabb fejezetéhez érkezett a Balaton-projekt: 
két tonna folyadékfelszívó anyagot, ötszáz, vegyi 

anyag felitatására alkalmas párnát, ezer olajszelektív, 
antisztatikus felitatólapot, kétszáz úgynevezett felitatókí-
gyót, valamint kétszáz méternyi, olajszelektív úszógátat 
kapott a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

28. Öten vesztették életüket egy balesetben a 710-
es úton, Csajág térségében, amikor egy kisbusz 

és egy kamion összeütközött. A két járműben összesen 
tízen utaztak. A balatonfűzfői és a pétfürdői hivatásos 
tűzoltók mellett a Veszprém megyei katasztrófavédel-
mi műveleti szolgálat vonult a helyszínre. A tűzoltók 
két oldalról, feszítővágó berendezés segítségével bon-
tották meg a kisbusz oldalát, a roncsból összesen nyolc 
embert emeltek ki, majd átadták őket a mentőszolgálat 
munkatársainak. A kamionban csak annak vezetője ült, 
a kisbuszban kilencen utaztak, közülük öt ember a hely-
színen életét vesztette, négy embert kórházba szállítot-
tak. A kamion vezetője nem sérült meg az eset során. 

JÚNIUS

2. Szigorú biztonsági előírások betartásával meg-
kezdődtek a záróvizsgák a Nemzeti Közszolgálati 
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meglévő tűzvédelmi műszaki irányelvek körét bővítsék, 
és elkészüljön az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban 
található használati szabályokhoz kapcsolódó irányelv is.

11. Életének 59. évében, méltósággal viselt, hosszan 
tartó súlyos betegség következtében elhunyt 

Kreisz Andrásné tűzoltó főtörzszászlós, a BM OKF or-
szágos tűzoltósági főfelügyelőségének referense. Testületi 
tiszteletadás melletti temetését július 17-én tartották.

11. Csongrád-Csanád és Békés megye tizenegy tűz-
oltóegysége dolgozott annál a tűznél, amely 

Szeged egyik szeméttelepén ütött ki. Órákon át oltották 
a lángokat a hivatásos és az önkéntes egységek, a füs-
töt Szeged minden pontjáról látni lehetett. A délután 
felcsapott lángokat harmincöt tűzoltó tíz vízsugárral és 
két munkagéppel, késő éjszakára fojtotta el.

15. Hatvanhárom speciális járművet adtak át a fő-
igazgatóságon. Két európai uniós projekt kere-

tében, valamint saját, és a Generali Biztosító Zrt. által 
biztosított forrásból huszonegy erdőtüzes gyorsbeavat-
kozó, három többcélú és két üzemanyagtöltő jármű, to-
vábbá huszonkilenc logisztikai, árvíz- és lakosságvédel-
mi, valamint vezetési irányítási gépjármű, illetve nyolc 
duplakabinos terepjáró került új gazdájához.

20. A tűzvédelmi szakemberek javaslatainak figye-
lembevételével elkészült és e naptól alkalmazha-

tó a Tűzterjedés elleni védelem című tűzvédelmi műszaki 
irányelv módosítása. 

24. Megkezdődtek a felvételik a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetemen: a Katasztrófavédelmi Intézet 

által meghirdetett képzések továbbra is népszerűek. Há-
romszáznyolcvanhat jelentkező közül százheten teljesí-
tették a felvételi követelményeket, a katasztrófavédelem 
mesterképzésére pályázó hatvanegy fiatalból harminc-
ketten kezdhették meg ősszel a tanulmányaikat.

25. Heves zivatarokkal járó felhőszakadás érkezett 
Magyarország fölé, amely Somogy és Zala megye 

megyei hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók 
folyamatosan szivattyúzták az ingatlanokban összegyűlt 
esővizet, eltávolították a kidőlt fákat, leszakadt ágakat. 

29-7.2. Kilencedik alkalommal tartottak kép-
zést katasztrófavédelmi szakemberek 

részére a veszélyes áruk belvízi szállításának ellenőrzésével 
kapcsolatos ismeretekről Pécelen, a Katasztrófavédelmi Ok-
tatási Központban. A tanfolyamot a koronavírus miatt meg-
határozott szabályok figyelembevételével bonyolították le.

30.  Traktor és kisteherautó karambolozott Nagyha-
lász és Tiszatelek között, a mezőgazdasági mun-

kagép egyik kereke kitört és ráborult a kisebb járműre. 
A balesethez az ibrányi önkormányzati tűzoltók mellett 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi mű-
veleti szolgálatot, valamint a nyíregyházi hivatásos tűzoltók 
több járművét, köztük a darut is riasztották. Az egységek 
feszítővágó berendezés, feszítőhenger és lánc segítségével 
mentettek ki egy, a kisteherautóba szorult embert. A trak-

egyes térségeiben rendkívüli vízátfolyásokat, villámár-
vizeket és vízakadályokat okozott. A viharos időjárással 
összefüggésben a katasztrófavédelem egységeit ország-
szerte összesen kétszázhuszonöt káreseményhez riasztot-
ták. Emellett a lakosság és a vízilétesítmények biztonsága 
érdekében soron kívüli hatósági fellépés is történt több 
dél-zalai, illetve somogyi vízilétesítménynél. 

31. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ tanév-
záró ünnepségét tartották a BM OKF épülete 

előtt. A végzett hallgatók az országos katasztrófavédelmi 
főigazgató, helyettesei és a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatók, valamint az oktatási intézmények vezetői, 
képviselői előtt tették le esküjüket.

31. Hatályba léptek a kritikusinfrastruktúra-véde-
lemre vonatkozó szabályozásban végrehajtott 

változtatások: a BM OKF feladatai bővültek, így a további-
akban általános javaslattevő hatóságként jár el a kijelölési 
eljárások előkészítése során, majd a kijelölési eljárás során 
szakhatóságként, a kijelölést követően pedig nyilvántartó 
hatósági, továbbá komplex ellenőrzési hatáskört lát el.

AUGUSZTUS

1. Százötven tűzoltó vett részt a Generali Night Run 
éjszakai futáson – a kilenc kilométeres, a kivilá-

gított Budai Vár környékén kijelölt távot harmincöten 

torban egy, a kisteherautóban két ember utazott. A mező-
gazdasági munkagép vezetője nem sérült meg, azonban 
a kisteherautó mindkét utasa sérüléseket szenvedett, őket 
a mentők kórházba szállították, egyiküket mentőhelikop-
terrel. A rendőrségi helyszínelést követően a beavatkozók 
daruval emelték le a traktort a kisteherautóról.

JÚLIUS

1. Újrakezdte a társasházi sormunkát a katasztrófavé-
delem kéményseprőipari szervezete. Az ország tizen-

hét megyéjét – Budapest, Vas és Fejér megye kivételével 
– átfogó ellátási területen minden olyan társasházban, 
ahol az éves ellenőrzést március 17-ig nem végezték el, 
a szervezet kéményseprői megkezdték a lakosság kiérte-
sítését a kéményellenőrzés és -tisztítás új időpontjáról.

1. Elindította tűzvédelmiteszt-sorozatát a katasztrófa-
védelem. A szervezet honlapján havonta közzétett 

interaktív tesztekkel bárki felmérheti tűzvédelmi tudását. 

1. E naptól önálló beavatkozásra jogosultak a Somogy 
megyei Látrány önkéntes tűzoltói. A szervezet tagjai 

a Látrány, Visz, Somogybabod és Somogytúr közigazga-
tási területén élők biztonságát őrzik.

6-9. Ismét eredményes képzést tartottak a veszé-
lyes áruk vasúti szállítását ellenőrző kataszt-

rófavédelmi szakemberek számára Pécelen, a Kataszt-
rófavédelmi Oktatási Központban. A négynapos kurzus 
végén tizennégy hallgató tett sikeres vizsgát.

8. A járványügyi előírások szigorú betartása mellett 
ülésezett a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság tagjaiból 

álló munkacsoport. A munkacsoport feladata, hogy a már 
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elmúlt időszakban kimagasló teljesítményt nyújtottak. 
A legkiválóbbak között olyanok is voltak, akik életmű-
vükkel állítottak példát mások elé, és azok is elismerést 
kaptak, akik egy-egy életveszélyes pillanatban segítettek 
a bajbajutottaknak.

27. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pályázó nyerte 
a Dr. Balogh Imre Emlékpályázat 2020-as for-

dulóját. Dombrády Gábor tűzoltó főhadnagy, a megyei 
katasztrófavédelmi műveleti szolgálat főelőadója dolgo-
zatában a közlekedési baleseteknél dolgozó beavatkozó 
állomány biztonságát érintő kérdéseket járta körbe. Két 
különdíjas is elismerést vehetett át: Gál Levente tűzoltó 
főhadnagy, Kisvárda szolgálatparancsnokának a biz - 
tonsági tiszt feladatkörével foglalkozó tanulmányát és 
Karsa Róbert tűzoltó ezredes, a Baranya Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettesének 
a szabadtéri tüzek modellezésével kapcsolatos írását is 
jutalmazták.

27. Kecskeméten megtartották a XI. Országos Ké-
ménykonferenciát, amelynek központi témája 

a levegőtisztaság, a kéménytüzek megelőzése, valamint 
a belső terek levegőminősége volt.

29.  Extrém vihar csapott le Göd és Dunakeszi 
kör nyékére. A légzuhatagnak nevezett meteo-

rológiai jelenség hatalmas pusztítást okozott, nyomá-
ban kidőlt fák, leszakadt vezetékek és megrongálódott 
épületek maradtak. Rövid idő alatt csaknem ötszáz 

17. Vihar pusztított a Dunántúlon. Mintegy négy-
száz helyszínre kellett kivonulniuk a tűzoltók-

nak. A legtöbb beavatkozás Fejér, Komárom-Esztergom, 
Győr-Moson-Sopron és Vas megyében volt, de a fővá-
rosban is többször riasztották a tűzoltókat.

17-19.  Új gyaloghidat építettek a HUNOR 
tagjai Dunaújvárosban. A mentőszerve-

zet különleges gyakorlatán a műszaki alegységnek két és 
fél nap állt rendelkezésére. A tíz csapattag és a pentelei 
önkéntesek hét és fél méteres gyaloghidat állítottak ösz-
sze a Lebuki-patak fölött.

18. Állami és miniszteri elismeréseket, kitüntetése-
ket adott át dr. Pintér Sándor belügyminiszter 

augusztus 20-a, államalapító Szent István király ünnepe 
alkalmából a rendvédelmi szervek kimagasló teljesít-
ményt nyújtó munkatársainak, és a tárcával együttmű-
ködő szervek, szervezetek, illetve önkormányzatok veze-
tőinek a Belügyminisztériumban. A katasztrófavédelem 
harmincöt munkatársa részesült elismerésben. Az új 
koronavírus-járvány miatt a március 15-e, az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc évfordulója, valamint 
a rendőr- és tűzoltónap alkalmából adományozott ki-
tüntetéseket is ezen az ünnepségen adták át.

26. Rendhagyó ünnepi állománygyűlést tartottak 
a főigazgatóságon. Itt vehették át elismerésüket 

azok a kollégák és szakmai partnerek képviselői, akik az 

az érintett épületet. A következő napokban hivatásos és 
önkéntes tűzoltók folyamatosan felügyelet alatt tartották 
a területet, hogy amennyiben újra begyulladna a szemét, 
azonnal tudjanak intézkedni. Három nappal később, 
a ko rábbi helyszíntől háromszáz méterre levő sátorban is 
izzott az apríték. A helyszínen levő hivatásos tűzoltóegy-
ségek mellé továbbiak is érkeztek Pécsről és Mohácsról is.  
A sátorból – sugárfedezet mellett – erőgéppel kihordták az 
aprítékot, a Baranya megyei katasztrófavédelmi műveleti 
szolgálat pedig tűzeseti helyszíni szemlét hajtott végre. 

7. A sajtó képviselői tekinthették meg elsőként az új 
kiskőrösi laktanyát. A laktanyában összesen har-

minckilenc tűzoltó lát el készenlétet, a kiszolgálóhelyi-
ségek mellett három szerállás és egy járműmosórészleg 
épült. A szertárban minden, a tűzoltók speciális felsze-
reléseinek kezeléséhez, tárolásához, karbantartásához 
szükséges berendezés rendelkezésre áll.

7. Hat város körülbelül ötven hivatásos tűzoltója oltot-
ta azt a tüzet, amely egy hajdúböszörményi faipari 

telephelyen keletkezett. A rajok több vízsugárral dol-
goztak, munkájukat erőgépek is segítették. A nagy füst 
beáramlott a szomszédos utcába, onnan több család 
ideglenesen rokonokhoz költözött. 

8. Megalakulásának százharmincadik évfordulóját 
ünnepelte a Veszprém megyei Csabrendek Község 

Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete. 

15. Földrengés volt Tolna megyében. A CSFK GGI 
Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervató-

rium tájékoztatása szerint 18 óra 43 perckor földrengés 
keletkezett a Tolna megyei Pincehely közelében, mintegy 
5 kilométeres mélységben. A földmozgás magnitúdója 
2,4 volt a Richter-féle skálán. 

védőruhában teljesítették, így is tisztelegve a százötven éves 
hivatásos magyar tűzoltóság előtt. A jótékony célú futásból 
származó bevételt a Tűzoltó utcai Gyermekklinika kapta.

3.  Meggyulladt az ott tárolt szemét egy csaknem 
ezerötszáz négyzetméteres, palatetős, fémszer-

kezetű, oldalt farostlemezes épületben Belvárdgyulán. 
A több mint háromezer-hatszáz köbméternyi szemetet (fa 
chips, papír, műanyag őrlemény stb.) ömlesztve tárolták 

a raktárban. Mire a pécsi hivatásos tűzoltók a helyszín-
re értek, az épület teljes terjedelmében égett, a tűz pedig 
átterjedt a szomszédos tarlóra is. A rajok először a tarlót 
pusztító tüzet fékezték meg három sugárral. A kárfelszá-
molás alatt a Baranya megyei katasztrófavédelmi mobil 
labor folyamatosan figyelte a széljárást, mivel száz mé-
teren belül lakóépületek voltak, illetve hangosbemondón 
tájékoztatta a lakosságot. Méréseik alapján nem volt szük-
ség lakosságvédelmi intézkedésekre. A tüzet a hőterhelés 
miatt nem lehetett megközelíteni még munkagépekkel 
sem, viszont a tűzoltók minden oldalról körülhatárolták 
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gálat egy teljesen összedőlt házat és egy szivárgó gázve-
zetéket talált a helyszínen. A tűzoltók azonnal elkezdték 
a romok átvizsgálását, valamint elszorították a gázcsövet. 
A törmelék alól egy embert kimentettek, a sérültet a men-
tők kórházba szállították.  A romok átvizsgálása mellett 
a szomszédos épületet is átvizsgálták, valamint statikust 
kértek a helyszínre, aki megállapította, hogy a szomszédos 
épület is lakhatatlanná vált. A tűzoltók az életveszélyessé 
vált tető- és falrészeket lebontották.

14-19. A járványveszély miatt a világhálóra 
költöztették a szervezők a Biztonság 

Hete 2020 elnevezésű rendezvénysorozatot. Az online 
lehetőségek azonban ki is szélesítették a kínálati palet-
tát, a világhálóra feltöltött tartalmak szélesebb körben 
voltak elérhetőek, mint a hagyományos módszerekkel 
publikált tudnivalók.  

15. Csaknem nyolcszáz négyzetméteres területen 
vegyes hulladék égett a Vaskút külterületén 

lévő hulladéklerakó-telepen. A bajai, nagybaracskai, 
szekszárdi, mohácsi és kiskunhalasi hivatásos tűzoltók 
hat vízsugárral, két vízágyúval és kéziszerszámokkal 
dolgoztak a lángok megfékezésén a Bács-Kiskun megyei 
katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. 
A munkálatokat több erőgéppel segítették. A katasztrófa-
védelmi mobil labor a tűz környezetében több ponton is 
méréseket végzett, sehol sem mutattak ki a lakosságra 
káros vagy veszélyes anyagot a levegőben. 

16. Megtartotta második féléves ülését a Kirendelt-
ségvezetők Fóruma. A járványveszélyre tekin-

tettel a találkozó virtuálisan zajlott: a megyei kollégák 
állomáshelyükről, videókapcsolaton keresztül hallgatták 
végig a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
vezetőinek tájékoztatását.

17. Több mint huszonkétmillió forint értékű segély-
szállítmány indult Magyarországról Görögor-

szágba, miután 9-én leégett a leszboszi Moria menekült-
tábor. Athén az ott élők ellátásához kért segítséget. Az 
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság és a Büntetés- 

igazgatóságok, illetve az eljárásokban szakhatóságként 
eljáró szervezetek ügyintézői által kezelt felületeket, to-
vábbá a kapcsolódó alfolyamatokat és összefüggéseket 
mutatták be a résztvevőknek.

9. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ péceli tan-
intézetében megkezdődött a tizennegyedik ké-

ményseprőszakmunkás-képző kurzus. A huszonkét 
hallgató közül tizenkilencen a Gazdasági Ellátó Köz-
pont állományát erősítik, három hallgatót pedig külsős 
szolgáltató cég iskolázott be. A tanulók 2021 március 
közepén tettek szakmunkásvizsgát.

9. Bemutatták a sajtónak az újonnan épülő gyöngyösi 
tűzoltólaktanyát. A „Tűzoltólaktanyák kialakítása – 

Gyöngyös tűzoltóság” elnevezésű európai uniós projekt 
1 milliárd 301 millió 736 ezer forint vissza nem térítendő 
uniós támogatásból valósul meg. A zöldmezős beruházás 
keretében modern és gazdaságosan fenntartható ingat-
lan épül, amely a katasztrófavédelmi kirendeltségnek és 
a hivatásos tűzoltó-parancsnokságnak ad majd otthont.

9.  Egy felrobbant családi házhoz riasztották délután 
a tűzoltókat Gönyűre, a Rákóczi utcába. A győri 

és komáromi hivatásos tűzoltók, valamint a Győr-Mo-
son-Sopron megyei katasztrófavédelmi műveleti szol-

zati tűzoltókat riasztották. A hőlégballon földet éréskor 
gyulladt ki, majd hirtelen ismét a magasba emelkedett, 
és lángoló kupolával sodródott a levegőben. A tűzben 
több propánbutángáz-palack felrobbant, majd a ballon 
maradványai egy kukoricásba zuhantak, ahol a tűzoltók 
találták meg és oltották el a még izzó részeket. A hőlég-
ballonban négyen utaztak, közülük a kapitány és két 
utas a tűz keletkezésekor a talaj közelében még ki tudott 
ugrani, őket a martonvásári önkéntes és szabadnapos 
hivatásos tűzoltók találták meg, majd a mentők kórház-
ba szállították. A kosárban rekedt, harmadik utas életét 
vesztette. A tűz keletkezési okának, körülményeinek fel-
tárása érdekében tűzvizsgálati eljárás indult.  

8. A Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és 
Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) nem hatósági 

vonatkozású moduljaival összefüggésben szereztek is-
mereteket a hatósági eljárásokat lefolytató ügyintézők 
a főigazgatóságon megtartott elektronikus továbbképzés 
során. A keretrendszert üzemeltető Országos Vízügyi 
Főigazgatóság közreműködésével szervezett országos vi-
deókonferencián az „Ügyfél” modult, valamint a vízügyi 
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bejelentés érkezett a Pest megyei műveletirányításra Göd,  
Dunakeszi, Szigetmonostor, Sződ, Sződliget, Vác, Szent-
endre településekről. A káresemények felszámolásában 
a megye minden részéről érkezett önkéntes tűzoltók – csak-
nem százhúszan –, több hivatásos egység és a Pest Megyei 
Kutató- Mentő Szolgálat szakemberei is részt vettek.

29. Átadták a gelsei önkéntesek új épületét. A több 
mint százéves múlttal rendelkező, önálló be-

avatkozásra jogosult Gelsei Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let székhelyének kivitelezési költségeihez a hivatásos 
katasztrófavédelem, a helyi és a környező önkormány-
zatok, valamint vállalkozók is hozzájárultak.

SZEPTEMBER

1. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen indult tanévben 
mintegy kétezer új hallgató kezdhette meg tanul-

mányait. A Ludovika Arénában a résztvevők maszkban 
és biztonságos távolságban, de az évtizedes hagyomá-
nyokat szimbolizáló egyetemi és kari zászlókkal, ünnepi 
zenével, rektori és fenntartói ünnepi beszéddel köszön-
tötték a tanévet.

4. Egy új, kárterületi elektronikus adatgyűjtési program 
alkalmazását gyakorolták a HUNOR és a HUSZÁR 

tagjai két helyszínen: Tolna megye a kutatás, kárfelmérés, 
adatgyűjtés helyszíne volt, míg Budapesten, a katasztrófa-
védelem központjában az adatok ellenőrzése, jóváhagyása, 
összesítése, értékelése és városi kutató- és mentőegységek 
kárterületekhez való hozzárendelése zajlott. 

5.  Kigyulladt és lezuhant egy hőlégballon Vál ha-
tárában. Az esethez az érdi, a pusztaszabolcsi és 

a székesfehérvári hivatásos, valamint a váli önkormány-
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védelmi Igazgatóság és a MÁV Zrt. katasztrófa-felszámo-
lási együttműködési gyakorlatának. A megye összesen 
huszonöt hivatásos tűzoltója mellett a mentőszolgálat 
szakemberei és a Magyar Vöröskereszt munkatársai is 
részt vettek a gyakorlaton.

4. A tíz évvel korábbi vörösiszap-katasztrófa áldoza-
taira emlékeztek a Veszprém megyei Kolontáron 

és Devecserben. A tíz ember életét követelő iszapömlés 
Magyarország eddigi legnagyobb ipari katasztrófája 
volt, amely a természeti károk mellett jelentős anyagi 
veszteséget is okozott. A legközelebb lévő Kolontáron 
a szerencsétlenségre emlékpark és egy mementóként 
meghagyott ház emlékeztet.

9. Emberi mulasztás miatt történt üzemzavar Duna-
földváron. Egy bioetanolt előállító üzem egyik sza-

badtéri hét köbméteres hypotartályába utántöltéskor 
nem megfelelő anyagot, hanem salétromsavat öntöttek. 
A két anyag reakciójaként klórgáz fejlődött, az eset során 
több dolgozó megsérült. A tűzoltóegységek védősugarat 
működtettek a tartály környékén, ezzel megakadályozták 
a veszélyes gáz terjedését. A katasztrófavédelem iparbiz-
tonsági szakemberei jelen voltak a helyszínen és állandó 
felügyelet alatt tartották a létesítményt. A katasztrófa-
védelem mobil laborja folyamatosan méréseket végzett. 
Az üzemen belüli, védőzónával kijelölt területen kívül  
a levegőben veszélyes gázkoncentráció nem volt mérhető. 
A keletkező gáz a szomszédos üzemeket és lakott területet 
nem érintett. Tűzoltói biztosítás mellett átfejtették a tar- 
tályból a veszélyes anyagot és a klórgáz környezetbe ke-
rülését sikerült megállítani. 

10. Kisebb földrengés volt Sajólád és Nagykáta 
közelében. A sajóládi földmozgás magnitúdója 

2,1 volt a Richter-féle skálán, a nagykátaié pedig 2,3-as.  
Károkról nem érkezett lakossági bejelentés a katasztrófa-
védelemhez.

13-14. Rendhagyó módon, online felületen zaj-
lott a Kiberbiztonsági Játs(s)zMa elne-

vezésű játékos vetélkedő, amelyet a Belügyi Tudományos 

lőség háromnapos képzését. A dokumentum birtokosai 
jogosultak az állomány országos műszakimentő-verse-
nyekre való felkészítésére, illetve a területi versenyek 
versenybírói feladatainak ellátására.

24.  Két ember került bajba egy bányarobbanás-
ban, erre alapozott az a Heves megyében tartott 

közös gyakorlat, amelyen a Terrorelhárítási Központ, 
a HUNOR Mentőszervezet alegysége és a Magyar Bar-
langi Mentőszolgálat vett részt. A forgatókönyv szerint 
Mátraszentimrén és Gyöngyösorosziban is az akna mé-
lyén rekedt egy-egy bányász, kiemelésükhöz és ellátá-
sukhoz speciálisan képzett mentőegységekre volt szük-
ség. A több szervezet együttes gyakorlatát megtekintette 
dr. Pintér Sándor belügyminiszter is.

24. A járványhelyzetben szokásos módon, videó-
konferencia keretében zajlott a katasztrófa-

védelem megyei és fővárosi ügyeleti és informatikai 
osztályvezetőinek konferenciája. A virtuális találkozón 
a többi között a PAJZS műveletirányítási rendszerben 
végzett változtatásokról, a lakossági SMS-rendszerről, 
valamint a tűzoltóságokon alkalmazott gépészeti vezér-
lőrendszerről esett szó.

25. Öt kamion és egy kisteherautó rohant egy-
másba az M70-es autópálya Budapest felé ve-

zető oldalán, Kerkaszentkirály közelében. A balesethez 
a nagykanizsai, a lenti és letenyei hivatásos tűzoltók vo-
nultak. A kisteherautóból egy embert feszítővágó segít-
ségével kiszabadítottak, majd átadták a mentőszolgálat 
szakembereinek. 

30. Létfontosságú rendszerekkel és létesítményekkel 
kapcsolatos országos gyakorlatot tartott a Zala 

megyei Sármelléken a katasztrófavédelem. A résztvevő 

végrehajtás Országos Parancsnoksága által felajánlott tisz-
tasági és egészségügyi felszereléseket, takarókat és egyéb 
használati tárgyakat a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság szállította a célállomásra. 

17. A videokonferencia lehetőségét kihasználva a tel- 
jes iparbiztonsági szakterületi állomány részére 

tartott szakmai napot a BM Országos Katasztrófa védelmi 
Főigazgatóság. 

21-23. Háromnapos gyakorlatot tartott Haj-
dúszoboszlón a HUNOR hivatásos 

mentőszervezet válogatott tagsága. A szakemberek a ka-
tasztrófavédelem kiképzőbázisán a különböző irányú meg-
támasztásokat gyakorolták, ezzel párhuzamosan a csa- 
pat mentőkutyás tagjai kutatási tréningen vettek részt.

23-25. Országos műszakimentő-versenybírói 
képzés volt Tatabányán. Országos mű-

szakimentő-versenybírói minősítést kaptak azok, akik 
sikeresen elvégezték az országos tűzoltósági főfelügye-

hatóságok a közlekedési ágazat légiközlekedési alágaza-
tába tartozó rendszerelemek sérülékenységét, valamint 
a többi szervvel történő együttműködést vizsgálták. 

OKTÓBER

1. Az országban ötvennyolcadikként, Bács-Kiskun 
megyében pedig negyedikként Ballószög önkéntes 

tűzoltósága is megszerezte az önálló beavatkozásra való 
jogosultságot. Az egyesület szeptember 18-án sikeresen 
teljesítette a rendszerbeállító gyakorlatot. Szintén e nap-
tól jogosult önállóan beavatkozni a Kis-Sziget Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület, Pest megyében hatodikként. Az erről 
szóló dokumentumot szeptember 25-én adta át az or-
szágos tűzoltósági főfelügyelő Szigetújfalun.

1.  Vonat és autóbusz ütközött egy nyírbátori, so-
rompó nélküli vasúti átjáróban, a balesetben ketten 

életüket vesztették, nyolc ember megsérült. Ez volt az 
alaphelyzete a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófa-
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járműnél összesen 93 szabálytalanságot tártak fel. A sza- 
bálytalanság jellege miatt 26 esetben fel kellett tartóztat-
ni a járművet, a feltárt hibák miatt 14 azonnali intézke-
désre volt szükség, 23 esetben még a helyszínen kiadták 
a hatósági határozatot. Az akció során szúrópróbasze-
rűen vizsgálták az ADR előírásai szerint nem jelölt jár-
műveket is, 11 esetben tapasztaltak szabálytalanságot. 

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

mából – a belügyminiszter előterjesztésére – kinevezte 
tűzoltó dandártábornokká dr. Bognár Balázs Lajos 
tűzoltó ezredest, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság vezetőjét. A kinevezési okmányokat a tábornok 
október huszonegyedikén vette át a Sándor-palotában.

22. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
hatvannegyedik, valamint a köztársaság ki-

kiáltásának harmincegyedik évfordulója alkalmából 
a köztársasági elnök, a belügyminiszter és az országos 
katasztrófavédelmi főigazgató Magyar Arany Érdem-
keresztet, Magyar Ezüst Érdemkeresztet, Bátorságért 
Érdemjelet, Hősies Helytállásért elismerést, főtanácsosi 
és tanácsosi címet adományozott az arra érdemeseknek, 
többen soron kívüli előléptetésben, illetve dicséretben 
és jutalomban részesültek.

27.  Füstérzékelőket és szén-monoxid-érzékelő-
ket juttatott el valamennyi katasztrófavédelmi 

igazgatósághoz az Országos Tűzmegelőzési Bizottság. 

árvízvédelmi készültséghez rendelt minimumot. A Her- 
nád teljes szakaszán a harmadfok és a legnagyobb víz-
szint közötti értékek alakultak ki. A Tisza és a Bodrog 
kivételével a megye valamennyi folyóján és kisvízfolyásán 
egyszerre levonuló áradás miatt tizenhárom helyszínen 
volt szükség útlezárásra. A megelőző és az árvízi véde-
kezést az érintett települések saját hatáskörben, járási 
és települési önkéntes mentőszervezetek bevonásával, 
a katasztrófavédelem koordinálása, felügyelete és lo-
gisztikai támogatása, valamint a vízügy szakirányítása 
mellett végezték. Az áradó folyók miatt négy alkalommal 
volt szükség tűzoltói beavatkozásra.

19. Földrengés volt Miskolc közelében. A CSFK 
GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszer-

vatórium közleménye szerint 11 óra 50 perckor földren-
gés keletkezett a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mis-
kolc közelében, mintegy négy kilométeres mélységben.  
A földmozgás magnitúdója 2,8-as volt a Richter-féle 
skálán. A földrengést a lakosság érzékelte, azonban ká-
rokról nem érkezett bejelentés a megyei katasztrófavé-
delmi igazgatósághoz.

19. Elhunyt Hoffer Imre nyugállományú polgári 
védelmi ezredes, a jogelőd BM Polgári Védelmi 

Országos Parancsnokság egykori tervezési szervezési 
főosztályvezetője, a BM OKF minősített időszaki terve-
zési főosztálynak helyettes vezetője. 

19-21. Országos közúti veszélyesáru-szállítá-
si ellenőrzési akciót tartott a kataszt-

rófavédelem a társszervek területi és helyi szerveinek 
részvételével. A DISASTER 2020. ADR-akció ideje alatt 
összesen 2 ezer 928 közúti járművet ellenőriztek, ezek 
közül 951 szállított a veszélyes áruk közúti fuvarozásá-
nak szabályai alá tartozó rakományt. Az ellenőrök 52 

Tanács és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet közösen szer-
vezett. A versenyzőknek a pandémia miatt ezúttal nem 
egy közös térben, hanem a monitorok előtt ülve kellett 
legyőzniük az akadályokat. A Katasztrófavédelmi Ok-
tatási Központ csapata a második helyet szerezte meg.

14. Fokozott elővigyázatossággal, de a járvány elle-
nére megtartották a Katasztrófák Csökkentése 

Világnapjának alkalmából hagyományosan szervezett 
véradást. 2020-ban összesen ezerhuszonhét egységnyi 
vért adtak a katasztrófavédelem, a társszervek és az 
együttműködők elkötelezett tagjai.

14-18.  Egy mediterrán ciklon hatására rö-
vid időn belül nagy mennyiségű csa-

padék hullott az ország északi vízgyűjtőinek területén, 
amelynek következtében több folyó vízszintje is jelen-
tősen megemelkedett Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. 
A Sajó vízszintje a felső és a középső szakaszon néhány 
nap alatt megközelítette az eddig mért legmagasabb érté-
ket, és az alsó szakaszon is jóval meghaladta a harmadfokú 
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A nyolcszázötvenöt füstérzékelő és négyszáz szén-mo-
noxid-érzékelő elosztásakor a rászoruló családok szo-
ciális helyzetét, a veszélyeztetettséget, és a családtagok 
számát vették figyelembe a szakemberek. 

30. A hősi halottak emléke előtt tisztelgett a ka-
tasztrófavédelem: Mindenszentek és Halottak 

napja alkalmából megemlékezést tartottak a főigazga-
tóság épülete előtt lévő emlékhelynél és a Fiumei úti 
temetőben nyugvó bajtársak sírhelyeinél.

30. Véget ért a vihar-előrejelző és viharjelző szol-
gáltatás. A szezonban hat alkalommal érte el 

erős vihar a Balatont. Májusban, júniusban, augusztus-
ban és októberben egy, júliusban két napon regisztráltak  
a műszerek óránként kilencven kilométert elérő vagy 
azt meghaladó szélsebességet. A szezon legerősebb vi-
hara június 29-én érte el a tavat, amikor egy zivataros 
hidegfront átvonulásakor Balatonmáriánál óránként 
97,9 kilométeres szélsebességet mértek.

NOVEMBER

2. Életének hatvannyolcadik évében, méltósággal 
viselt, súlyos betegségben elhunyt Lepesi György 

István nyugállományú polgári védelmi ezredes, a BM 
OKF jogelőd szervezetének volt vezető ügyeletese. Az 
ezredes hamvasztás utáni búcsúztatása december 9-én 
volt Budapesten, az Új Köztemető szóróparcellájában.

3. A járványügyi helyzetre tekintettel rendhagyó mó-
don, videókonferencia formájában tartotta meg a 

BM OKF a tűzvédelmi szakértők továbbképzésének első 
napját, amely két nappal később folytatódott.

4. A kormány ismét veszélyhelyzetet hirdetett 
a COVID-19 járvány miatt. A különleges jogrendet 

17-én egészen 2021. február 8-ig meghosszabbították.

4. Virtuálisan összeült a Tűzoltóparancsnokok Ta-
nácsa.
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12. Életének nyolcvanadik évében elhunyt Szalay 
László nyugállományú tűzoltó alezredes, a Ka-

tasztrófavédelmi Oktatási Központ jogelőd szervezeté-
nek volt főmérnöke.

19. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság online konferenciát rendezett „Kritikus 

infrastruktúrák védelme hatósági fórum” címmel. A vir- 
tuális térben megrendezett szakmai nap célja a jogsza-
bályi változások feldolgozása, a társhatóságokkal történő 
együttműködés tartalmi és formai kereteinek áttekinté-
se, valamint az általános és ágazati aktualitások megis-
merése volt a létfontosságú rendszerek, létesítmények 
védelmének erősítése érdekében.

21.  Körülbelül harminc mázsa napraforgómag 
égett egy mezőgazdasági telephelyen lévő ter-

ményszárítóban, Borsosberényben. Az oltást nehezítette, 
hogy az égő terményt nem lehetett leengedni a szárítóból. 
Az egységek a tetőszerkezet és az oldalfal közötti szellőző-
nyílásokon, majd a tetőn vágott nyíláson keresztül oltot-
ták a szerkezet belsejét. A hat Nógrád és egy Pest megyei 
hivatásos egység, valamint a Diósjenő, Érsekvadkert és 
a Karancs Speciális Mentőszolgálat, Polgárőr és Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület önkéntes tűzoltói a katasztrófavédelmi 
műveleti szolgálat irányítása mellett több órányi megfe-

gatóság, a gödöllői hivatásos tűzoltó-parancsnokság, 
valamint a Budapest Mentőszervezet, a pilisvörösvári 
és a délegyházi önkéntes tűzoltók sikeresen oldották 
meg a feladatot.

11. Budapesten rendezték meg a Nemzetközi Tűz-
oltószövetség, a CTIF tűzvizsgálati munkacso-

portjának virtuális konferenciáját. A tanácskozáson 
résztvevők tanulságos eseteket, illetve a munkacsoport 
terveit ismerhették meg.

12.  Légi rakodási gyakorlatot tartott a HUNOR 
Mentőszervezet a fővárosban. Az INSARAG 

alapján minősített nehéz kutató-mentő csapat ezúttal azt 
gyakorolta, hogyan tud csökkentett kapacitással, vagyis 
a közepes USAR képességnek megfelelően negyvenöt 
ember és négy mentőkutya számára szükséges szemé-
lyi felszerelésekkel és védőeszközökkel, hét napra ele-
gendő ellátmánnyal, egészségügyi készlettel, csaknem 
háromtonnányi USAR felszereléssel, elhelyezési és in-
fokommunikációs eszközökkel, azaz bruttó 9,7 tonnányi 
utazó teherrel gyorsreagálású erőként elindulni, és akár 
ötezer-ötszáz kilométernyi távolságba utazni légi úton.

4. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettu-
dományi Kara 2020-ban is megrendezte a kari 

Tudományos Diákköri Konferenciát, amelynek tíz ta-
gozatában összesen hetvenkét pályaművet mutattak be 
a hallgatók. November negyedikén a hallgatók online 
adták elő pályázatuk kutatási eredményeit tagozatuk 
bírálóbizottsága előtt. A Katasztrófavédelmi Intézet 
hallgatói összesen huszonkét pályamunkát nyújtottak 
be. Az ünnepélyes eredményhirdetést két nappal később 
szintén online tartották.

9.  Öt szervezet részvételével rendezték meg a rend-
kívüli téli időjárás idején szükséges védekezésre 

való felkészülési gyakorlatot Mogyoródon, a Hungaro-
ring Vezetéstechnikai Centrum tanpályáján. A gyakorla-
ton a különböző szervezetektől húsz jármű és több mint 
hatvan ember dolgozott azon, hogy egy éles helyzetben 
az együttműködés gördülékeny legyen. Az Országos 
Rendőr-főkapitányság, a Magyar Honvédség, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt., a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-

szített munkával fékezték meg a lángokat. A tűz oltása az 
utómunkálatokkal együtt több mint egy napon át tartott. 

27. Rendhagyó pályázati díjátadót tartott a Kataszt-
rófavédelmi Tudományos Tanács. Első helyezett 

dr. Sáfár Brigitta és dr. Tímár Tamás közös munká-
ja, a „Mérgező égéstermékek keletkezése és kikerülése: 
A szén-monoxid-mérgezés megelőzésének lehetőségei 
a lakosságfelkészítés eszközeivel” című pályaműve lett.

30. A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel szű-
kített formában zajlott a téli törzsvezetési gya-

korlat a központi, területi és helyi operatív munkaszervek 
bevonásával. A gyakorlat feltételezése szerint az időjárási 
jelenségek kritikus helyzetet teremtettek az utakon, szá-
mos helyen jegesedés alakult ki, nehezítve a közúti köz-
lekedést, a kárhelyszínek megközelítését. A viharos szél, 
az ónos eső, a tapadó hó is nehézségeket okozott, számos 
helyen nem volt áram, öt település megközelíthetetlen-
né vált. A gyakorlat keretében részlegesen aktivizálták 
a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság 
Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központot, feladatát 
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ágazati 
és szervezeti szakértőkkel kibővített operatív törzse látta 
el. A külső szakértőket videókonferencia útján vonták 
be a munkába. A gyakorlaton Borsod-Abaúj-Zemplén és 
Zala megye megyei és helyi védelmi bizottságai, valamint 
a katasztrófavédelmi igazgatóságok és a helyi katasztrófa-
védelmi operatív törzsek munkaszervei vettek részt.
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14.  Gróf Széchenyi Ödön emléktáblájának meg-
koszorúzásával és zászlószalag-adományozás-

sal véget ért a hivatásos tűzoltóság megalakulásának 
százötvenedik évfordulója alkalmából tartott emlékév.

29. Földrengés volt Horvátországban. A CSFK GGI 
Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszerva-

tórium közleménye szerint 12 óra 19 perckor 6,3-es 
magnitúdójú földrengés keletkezett Horvátországban, 
mintegy 5 kilométeres mélységben. A rengés epicent-
ruma Zágrábtól körülbelül 42 kilométerre, délkeletre, 
a magyar országhatártól mintegy száz kilométerre volt. 
A földrengés Magyarországon is érezhető volt, a rengés 
Baranya megyében három településen kisebb anyagi 
károkat is okozott. Sérülésről nem érkezett bejelentés.

30. Hat raklapnyi segélyszállítmányt indított a ma- 
gyar katasztrófavédelem Horvátországba, a föld- 

rengés okozta helyzet kezelésére. Horvátország az Eu-
rópai Unióhoz fordult segítségért. Magyarország két-
százötven összecsukható tábori ágyat és kétszázötven 
hálózsákot ajánlott fel, ezeket Horvátország el is fogadta. 

el az ajándékot. Mindezek mellett az országos tűzoltósági 
főfelügyelő átadta azt a kétezer-ötszáz csokoládét is a Vö-
röskereszt képviselőinek, amelyet a katasztrófavédelem 
minden évben eljuttat a MikulásGyár-ba. Minden darab 
egy-egy, szenteste szolgálatban lévő tűzoltót szimbolizál.

11.  Elkészült az új laktanyaépület Kiskőrösön. Ide 
költözött a kiskőrösi hivatásos tűzoltó-parancs-

nokság. A „Tűzoltólaktanyák kialakítása – Kiskőrös tűz-
oltóság” elnevezésű KEHOP-1.6.0-15-2016-00015 azo-
nosítószámú európai uniós projekt csaknem 919 millió 
848 ezer forint vissza nem térítendő támogatást bizto-
sított arra, hogy a zöldmezős beruházás megvalósuljon.

13. Földrengés volt Mátraballa térségében. A CSFK 
GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszer-

vatórium közleménye szerint 12 óra 3 perckor a föld-
mozgás magnitúdója 2,4-es volt a Richter-féle skálán.

14. Negyvenöt quadot és ugyanennyi utánfutót 
szerzett be a BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság a KEHOP 1.6.0-15-2016-00017 azonosító-
számú, „Önkéntes mentőszervezetek fejlesztése és felké-
szítése” című projekt keretében. Az eszközöket negyven-
két önkéntes mentőszervezet kapta meg üzemeltetésre. 
Mindezek mellett általános gyakorló és tűzoltói bevetési 
védőruházatot is átvehettek az önkéntesek. 

3. Online videokonferencia keretében tartotta meg 
éves rendes ülését a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság. 

7. A hagyományokat folytatva, immár hatodik alka-
lommal rendezték meg a Seveso III. irányelv vég-

rehajtását elősegítő, a veszélyes üzemek üzemeltetői, 
veszélyesipari-védelmi ügyintézők, szakértők és szakmai 
szervezetek munkáját támogató konferenciát. Az online 
szakmai napra százötvenkét cég képviseletében kétszáz-
huszonkilenc szakember jelentkezett.

10.  Minden hivatásos tűzoltólaktanya nevében 
egy-egy, azaz százötven, füst- vagy szén-mo-

noxid-érzékelőt, valamint édességet, teát, kakaót, cu-
korkákat, állatfigurás ceruzát, zseblámpát, esőkabátot, 
hasznos figyelemfelhívó mondattal ellátott hűtőmág-
nest, illetve más apró ajándékot tartalmazó, az Országos 
Tűzmegelőzési Bizottság által megtöltött cipősdobozt 
adott át az országos tűzoltósági főfelügyelő a Magyar 
Vöröskereszt képviselőinek a főigazgatóságon. A leendő 
tulajdonosoknak a Vöröskereszt munkatársai juttatták 

DECEMBER

1.  Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság alkotói pá-
lyázatának díjkiosztóját a virtuális térben rendezték 

meg: a díjazottjai a világhálón keresztül kapcsolódtak be 
a rendezvénybe, amelyen immár hetedik alkalommal 
mutatták be a legjelesebb pályaműveket. Az első pályá-
zat óta eltelt hét évben összesen csaknem harmincezer 
alkotás érkezett be a bizottság felhívására, amelyekből 
a jö vőben kiadvány és vándorkiállítás is születhet. A ka-
tegóriák abszolút országos győztese Papp Liza Fruzsina 
és Váczi Rozi Réka alkotópáros lett Somogy megyéből, 
„Szent Flórián katonái” című, legóból készített, tűzmeg-
előzési témájú animációjával. A legaktívabb oktatási 
intézmények Tolna megyéből kerültek ki, a Wosinsky 
Mór Általános Iskola és a Wunderland Kindergarten 
szekszárdi német nemzetiségi óvoda alkotói egynapos 
színes tűzoltó bemutatót és cirkuszi belépőt nyertek.
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vet készítettünk, valamint szerveztük és koordináltuk  
a koronavírus elleni védekezésért felelős operatív törzs 
ügyeleti központjában szolgálatot ellátók munkáját. 

A főügyeleti szakterület legfontosabb tavalyi feladata 
az volt, hogy a járvány idején működőképesen tartsa  
a megyei és fővárosi fő- és műveletirányító ügyeleteket, 
illetve a központi főügyeletet. Ennek érdekében az ügye-
leti munkatársak április elejétől június végéig, illetve 
szeptember közepétől a megyei, fővárosi igazgatóságon 
teljesítenek szolgálatot, ezzel is csökkentve a kontaktok 
számát. A szakterületen a személyes érintkezéssel nem 
járó tevékenységekre helyezték a hangsúlyt, kiemelten 
kezelték az Egységes Segélyhívó Rendszer működését. 

A katasztrófavédelmi műveleti szolgálatok eredményesen 
kezelték a jelentősebb műveleteket. A technikai fejlesz-
tés eredményeként nyolc új gépjárművel gyarapodtak  
a területi szervek, ezzel lezárult a KMSZ-gépjárműpark 
teljes cseréje.

A polgári védelmi szakterület a megelőzés és az ese-
ménykezelés hatékonyságának növelése érdekében 
felülvizsgálta a települések kockázati besorolását, ennek 
eredményeként tizenkét település katasztrófavédelmi 
osztályba sorolása módosult – hatnak nőtt a veszélyez-
tetettsége, haté pedig csökkent.

Tárcaközi munkacsoport bevonásával felülvizsgáltuk 
az ország nemzeti katasztrófakockázat-értékelését, 
valamint ezzel összhangban elkészítettük a jelentés rele-
váns összefoglalóját, amelyet továbbítottunk az Európai 
Bizottság részére.

A HUNOR Mentőszervezet fejlesztése érdekében számos 
gyakorlatot tartottunk: volt logisztikai és légi cargózási 
tréning a Magyar Honvédség Airbus A319-112 repülőgé-
pén, a kötéltechnikai alegység több alkalommal tartott 
felkészülést, és részt vett egy nagyszabású bányamen-
tési gyakorlaton, az alá-, ki- és megtámasztási alegység 
egyik értékteremtő gyakorlata során pedig egy gyaloghíd 
megépítésével tette könnyebbé a dunaújvárosiak életét. 
Emellett a HUNOR és a HUSZÁR törzsállománya gyako-
rolta annak az új kárterületi adatgyűjtési programnak az 
alkalmazását, amelyet az augusztus 4-i, bejrúti robbanás 
mentési munkálatai során is használtak a nemzetközi 
kutató-mentő csapatok. 

A nemzeti minősítési rendszerben az elmúlt évben 
ezerhétszázhuszonegy taggal százötvenegy önkéntes 
mentőszervezet szerzett minősítést, és két komplex, 
országos gyakorlat is zajlott az önkéntes mentőszerve-
zetek bevonásával. 

A koronavírus-járvány elleni védekezés során a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ és az Országos Mentőszol-
gálat bevonásával Egészségügyi átcsoportosítási ter-

is nyerhettek anyagi és eszköztámogatást a számukra 
kiírt pályázaton. Pályázhattak az önkormányzati tűz-
oltóságok is: előttük már a harmadik alkalommal nyílt 
meg ez a lehetőség, amelynek keretében megújították  
a napi feladatok ellátásához szükséges eszköz- és fel-
szerelésparkjukat. 

Frissítettük a hivatásos tűzoltók napi továbbképzésére 
szolgáló tudástárat, számos oktatóvideót, fényképet, 
szakmai dokumentumot és előadásanyagot publikáltunk. 
Elkezdődött és zajlik annak az e-learning képzésre alkal-
mas rendszernek a véglegesítése, amelyet az állomány 
véleménye alapján, saját fejlesztéssel alakítottunk ki, 
így 2021-ben már egy korszerű elektronikus felület áll 
rendelkezésre a továbbképzések lebonyolításához.

A szakterület egy új tűzvédelmi műszaki irányelvet 
előkészített, másik kettőt kibővített. Levizsgáztattunk 
harminc tűzvédelmi szakértőt, számukra online képzést 
is szerveztünk, amelyre százötvenkilencen jelentkeztek.

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 2020-ban is ki-
emelkedő figyelmet fordított a lakástüzek, valamint  
a szén-monoxid-mérgezéssel járó káresetek megelőzé-
sére, számuk csökkentésére. A területi tűzmegelőzési 
bizottságok és a Magyar Vöröskereszt közreműködésével 
kilencszáznegyvenöt füstérzékelőt és négyszázhatvan 
szén-monoxid-érzékelőt, valamint százhatvanezer szó-
róanyagot osztottunk ki. Elkészítettünk egy virtuális-
valóság-szemüveggel is megtekinthető figyelemfelhívó 
kisfilmet. A járványhelyzetre tekintettel erősítettük az 
online megjelenéseket. A tájékoztatók mellett júliustól 
minden hónapban egy új tűzvédelmi tesztet tettünk 
közzé, amelynek kitöltésével az állampolgárok lemér-
hetik tűzvédelmi felkészültségüket. A teszteket tavaly  
a második félévben több mint tizenkétezren töltötték ki. 

Az elmúlt évben a Magyarországon működő hiva-
tásos, önkormányzati, létesítményi és önkéntes 
tűzoltó egységek 77 ezer 328 jelzést fogadtak, 

ami kismértékű csökkenés az előző év adataihoz viszo-
nyítva. Ezek közül több mint harmincöt és félezer volt 
a tűz, a műszaki mentések száma pedig megközelítette 
a negyvenkétezret. Főleg a szabad területen keletkezett 
tüzek száma mérséklődött, köszönhetően a csapadékos, 
enyhébb hőmérsékletű tavaszi és nyári hónapoknak.  
A műszaki mentések száma nagyjából a 2019-es szinttel 
azonosan alakult. Kimagasló, havi nyolcezernél több 
beavatkozás februárban és augusztusban volt, ez el-
sősorban az időjárási körülményekkel magyarázható. 

Az elmúlt esztendőben az önkéntes tűzoltó egyesületek 
a korábbinál is nagyobb szerepet vállaltak a mentő 
tűzvédelemben. Munkájukat segítette, hogy 2020-ban 

Erdélyi Krisztián
tűzoltó dandártábornok

műveleti főigazgató-helyettes
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 2020-ban az előző évhez képest a műszaki mentések 
száma gyakorlatilag nem változott, tűzesetből viszont ke-
vesebb volt. Elsősorban a tavaszi időszakban keletkezett 
szabadterületi tüzek száma esett vissza jelentősen. Az 
épített környezetben bekövetkezett tüzeknél is tapasztal-
ható volt kisebb mérséklődés. Továbbra is jellemző, hogy 
az esetek több mint kilencvenkilenc százaléka egyes, vagy 
egyes kiemelt fokozatnak megfelelő erővel, eszközzel 
kezelhető volt. A csaknem huszonkétezer tűzeset három 
százalékában indult tűzvizsgálat. 

 2020-ban több tervezett országos szintű gyakorlat, és 
szakmai verseny maradt el a pandémia miatt. A megtar-
tott gyakorlatok közül kiemelkedik a BM OKF és MÁV 
Zrt. közös, Nyírbátorban végrehajtott katasztrófa-felszá-
molási, együttműködési gyakorlata. Ezen kívül Veszprém 
megyében, a 8-as főúton tömeges baleset felszámolását 
gyakoroltuk, Debrecenben pedig bajba jutott légi jármű 
utasainak felkutatását és mentését célzó együttműködési 
tréninget tartott a szakterület. Mindezek mellett tavaly  

a tűzoltóságok állománya – a napi továbbképzések 
keretein belül – csaknem ötezer-négyszáz különböző 
típusú gyakorlaton vett részt. Egy átlagos évben nagy-
jából tízezer gyakorlat szokott lenni, de az elmúlt évben  
a pandémia miatti korlátozások okán csak valamivel 
több, mint a felét lehetett teljesíteni.

 Év közben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Fehér-
gyarmaton működő katasztrófavédelmi őrs hivatásos 
tűzoltósággá alakult, május 1. óta pedig egy európai 
uniós beruházás keretében felújított, kibővített épület 
ad otthont a városi katasztrófavédelmi kirendeltségnek, 
valamint a tűzoltóságnak. A projekt csaknem 678 millió 
forintos vissza nem térítendő támogatást biztosított arra, 
hogy a katasztrófavédelem hatékonyságát növelő beruhá-
zás megvalósuljon. A fehérgyarmati tűzoltók 73 település 
59 ezer lakójának tűzbiztonságáról gondoskodnak.

 Az elmúlt évben is biztosítottuk a hivatásos állomány 
részére a tűzoltási, műszaki mentési feladatok ellátá-
sához szükséges védő- és szakfelszereléseket. Emellett 
július 15-én – európai uniós forrásból – 21 erdőtüzes 

gyorsbeavatkozó, 3 több célú (S3), 2 üzemanyagtöltő, 
valamint 8 duplakabinos terepjáró KMSZ-járművet 
vehettek át a hivatásos tűzoltóságok, ezáltal erősítve az 
adott térség biztonságát. Az önkéntes tűzoltó egyesületek 
gépjárműparkja összesen 29 kutató, logisztikai, illetve 
vezetési-irányítási gépjárművel gazdagodott a projekt 

Vonulási adatok összehasonlítása
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révén. Szintén uniós pályázati forrásnak köszönhetően 
lehetőség volt 5 felújított gépjárműfecskendő átadására, 
amelyeket Baranya, Hajdú-Bihar, Tolna, Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében és a fővárosban működő egy-egy 
önkéntes tűzoltó egyesület kapott meg.

 Az elmúlt évben újabb önkéntes tűzoltó egyesületek 
kötöttek együttműködési megállapodást hivatásos tűzol-
tóságokkal, az újonnan belépő huszonnéggyel összesen 
654-re emelkedett az együttműködések száma. Nőtt az 
önállóan, vagyis hivatásos tűzoltók jelenléte nélkül be-
avatkozó egyesületek száma is, 2020-ban a ballószögi, 
a kis-szigeti, valamint a látrányi önkéntesek vállalták 
az ezzel járó többletfeladatokat, így országosan már 
ötvennyolc egyesület rendelkezik önálló beavatkozási 
jogosultsággal.

 A világjárvány miatt az Országos Tűzmegelőzési 
Bizottság tájékoztatók, filmek – köztük virtuálisvaló-
ság-kisfilm –, tesztek segítségével tevékenységének 
jelentős részét az online térbe helyezte át. A szabadtéri 
tüzek megelőzésével kapcsolatban az OTB 2020-ban két 
nagyobb rendezvényen, az AGROmashEXPO-n, valamint 
a FeHoVa nemzetközi kiállításon hívta fel a figyelmet 
a megelőzés fontosságára. Nem maradt el viszont az 
alkotói pályázat, amelynek eredményhirdetését online 
tartották meg. Az elmúlt hét évben a pályázatra már 
összesen több mint harmincezer művet küldtek be az 
óvodások és iskolások. 

 A 150 éves hivatásos tűzoltóság tiszteletére az Országos 
Tűzmegelőzési Bizottság százötven tűzoltó indulásához, 
valamint a rendezvény megszervezéséhez járult hozzá, 
így a szervezet tagjai az augusztus 1-jei éjszakai futással 
tisztelegtek a nagy elődök és a jubileum előtt.

 Az elmúlt esztendőben ugyan szűkebb keretek között, 
de megtörtént a polgári védelmi szervezetek, illetve az 
önkéntes mentőcsapatok katasztrófavédelmi felkészíté-
se, gyakoroltatása. A HUNOR kötéltechnikai alegysége 
szeptemberben egy bányamentési gyakorlatot tartott 
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Tűzvizsgálati helyszíni szemle
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Mátraszentimrén a Terrorelhárítási Központ és a Ma-
gyar Barlangi Mentőszolgálat szakembereivel közösen. 
Októberben Kovácsvágáson és Füzéren százharminc 
önkéntes bevonásával Zemplén 2020 címmel komplex 
terepgyakorlatot tartottak, ennek során kutató-mentés, 
elsősegélynyújtás, kötéltechnikai mentés, erdőtűzoltás 
és kutyás személykeresés volt a feladat. Novemberben 
pedig téli felkészülési terepgyakorlat zajlott Mogyoródon. 
A szakemberek tavaly több mint ezerháromszáz polgári 
védelmi szakterületi gyakorlatot tartottak, ide tartozott 
a katasztrófavédelmi szervek értesítési gyakorlata, a tele-
pülési polgári védelmi szervezetek riasztási, felkészítési 
és mozgósítási gyakorlata, a törzsvezetési gyakorlatok, az 
önkéntes mentőszervezetek riasztási és nemzeti minősítő 
gyakorlatai, valamint külsővédelmiterv-gyakorlatok is.

 Nyáron megjelent a lakosság SMS-alapú riasztásának 
és veszélyhelyzeti tájékoztatásának rendjéről szóló bel-
ügyminiszteri utasítás, amely szabályozza az üzenetek 

elkészítésének, jóváhagyásának és a szolgáltatók részére 
történő megküldésének rendjét. Az ezzel kapcsolatos 
katasztrófavédelmi feladatokat belső norma szabályozza. 
Az üzenet kiadásának rendjét az érintettek törzsvezetési 
gyakorlat keretében sajátították el.

 A megelőzési folyamat szerves részeként a kataszt-
rófavédelem állománya 2020-ban 11 ezer 139 polgári 
védelmi ellenőrzést hajtott végre a lakosság és az anyagi 
javak védelme, valamint a káresemények megelőzése,  
a kockázatok csökkentése érdekében.

 A katasztrófavédelem főügyeleti szakterülete 2020-
ban is folyamatosan részt vett az Egységes Segélyhívó 
Rendszer informatikai hátterének, szabályozóinak fej-
lesztésében, kiépítésében. A központi főügyelet országos 
feladatai mellett ellátta a nemzetközi kapcsolattartásból 
eredő feladatokat is. A mentő tűzvédelem rendszerébe 
beépült és megszilárdult a katasztrófavédelmi műveleti 
szolgálatok tevékenysége, amelyek immáron hatéko-
nyan irányítják a komplex káresetek felszámolását és  
a lakosságvédelmi intézkedések végrehajtását. A techni-
kai fejlesztések eredményeként nyolc új gépjárművel gya-
rapodtak a területi szervek, ezzel lezárult a KMSZ-gép-
járműpark teljes cseréje.

Önkéntes mentőszervezetek létszámának alakulása
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Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet

A hatósági szakterület 2020-ban is új kihívások 
mentén látta el feladatait, ugyanakkor a járvány-
helyzet még a korábbinál is nagyobb fegyelme-

zettséget, a megváltozott körülményekhez történő gyors 
alkalmazkodást igényelt. 

A hatósági működés folyamatossága, az eredményes 
és határidőben történő eljárásvitel érdekében a ve-
szélyhelyzet időszakában különös gonddal jártunk el. 
Az ügyfelekkel nem személyesen, hanem telefonon 
és online egyeztettek a kollégák. A nemzetközi ren-
dezvényeken videokonferencia-részvétellel továbbra 
is lehetőség nyílt a külföldi jó gyakorlatok gyűjtésé-
re és a hazai jó gyakorlatok megosztására, ugyanígy  
a saját kezdeményezésű munkaműhelyek, konferenciák 
szervezésekor hatékonyan alkalmaztuk az informatikai 
megoldásokat.

és vízvédelmi követelmények teljesülésére, arra, hogy  
a tervezett kialakítással a biztonságos, lakosságvédelmi 
szempontokat is garantáló működés megvalósuljon.

Az országosan egységes jogalkalmazási gyakorlat biz-
tosítása érdekében folytatódott a hatósági állomány 
képességfejlesztése: a szakmai szervezetekkel és ka-
marákkal együttműködésben elektronikus formában 
bonyolítottuk le a módosított Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat és a kapcsolódó tűzvédelmi műszaki irány-
elvek alkalmazására történő felkészítéseket, valamint 
országos kampánnyal, személyre szabott konzultációs 
lehetőség biztosításával tettük elérhetővé az aktuális 
tűzvédelmi információkat a társasházak kezelői számára. 
Videókonferencián tartottuk meg a „Seveso III. szakmai 
napok”-at, és a létfontosságú rendszerek védelmének 
legújabb kérdéseivel foglalkozó konferenciát.

Tavaly is folytattuk a pályázatalapú fejlesztéseket.  
A legnagyobb változást a VIZEK projekt keretében az 
új informatikai szakrendszerek indulása jelentette, 
amelyek a jövőben biztosítják a vízügyi engedélyezé-
sekhez kapcsolódó elektronikus hatósági nyilvántartási 
feladatok ellátását, valamint lehetővé teszik a munkafo-
lyamatokhoz szükséges adatok közvetlen lekérését. Az 
elektronikus eljárásra köteles vagy azt választó ügyfelek 
az egykapus rendszer használatával, a 21. század kihí-
vásainak megfelelően a kérelmeket és az azok kötelező 
mellékletét képező tervdokumentációt, nyilatkozatokat, 
hozzájárulásokat akár az otthonukból is benyújthatják. 

A reagálóképesség javítása, valamint az iparbiztonsági 
események hatékony kezelése érdekében folytatódott 
a megyei iparbiztonsági információs központok ki-
vitelezése, a megyei igazgatóságokon üzembe álltak  
a kritikusinfrastruktúra-védelmi bevetési egységek, és 

A COVID-19 elleni védekezés során az iparbiztonsági 
szakterület jelentős támogatást nyújtott az érintett 
üzemeltetők biztonságos, üzemfolytonos működéséhez. 
Ezek közül is kiemelkednek a honvédelmi érdekből ki-
jelölt létfontosságú rendszerekkel kapcsolatos, speciális 
jogkörrel összefüggő feladatok, amelyek tapasztalatait 
felhasználtuk a 2020 júliusában hatályba lépett átfogó 
jogszabály-módosítás előkészítésekor. 

Az intenzív védekezés időszakában a szakterületi sajá-
tosságoknak és az üzemeltetők által jelzett igényeknek 
megfelelő útmutatók, módszertani ajánlások, mintater-
vek készültek, amelyek az üzemeltetők számára soron 
kívül rendelkezésre álltak.

A védekezéshez a szakterület tűzvédelmi és iparbizton-
sági szakmai tevékenységével összefüggő feladatokkal is 
hozzájárult, részt vett célzott adatbázisok elkészítésében, 
országos szintű tervezési feladatokban, valamint a ható-
sági és iparbiztonsági állomány az Ügyeleti Központban, 
továbbá a létfontosságú magyar vállalatok összekötőtiszti 
rendszerében is teljesített szolgálatot. 

Az év elején több hatáskörrel bővült a hatósági és ipar-
biztonsági szakterület. Az ügyfelek pozitívan fogadták az 
új eljárások lefolytatását, nem nyújtottak be jogorvos-
lati kérelmet sem a pirotechnikai eszközök jelölésének 
ellenőrzésével összefüggő, sem a veszélyesáru-szállítási 
csomagolóeszközök engedélyezési eljárásokban.

Tekintettel arra, hogy a hatóság részéről is egyedi, speci-
ális szakmai ismereteket igényel, a paksi atomerőmű ka-
pacitásának bővítésével összefüggésben a főigazgatóság 
2020 júniusa óta önálló főosztályt működtet. Az eljárások 
során a szakértők fokozott figyelmet fordítanak a tűz-
védelmi, nukleáris biztonsági, valamint vízgazdálkodási 

további huszonkét jármű beszerzésének előkészületei 
zajlottak. Megkezdődött a katasztrófavédelmi mobil 
laborokon málházott eszközök korszerűsítése, ergonó-
mikusabb eszközök fejlesztése, valamint lehetőség nyílt  
a veszélyesáru-szállítás ellenőrzését támogató újabb 
mobil informatikai eszközök biztosítására. A belvízi ve-
szélyesáru-szállítás ellenőrzéséhez megépült egy speciális 
járőrhajó, amely 2021-ben áll szolgálatba.
 
2020-ban a különleges jogrendi működés mellett a ható-
sági szakterület az alaprendeltetéshez tartozó, kérelemre 
és hivatalból induló eljárásokat is maradéktalanul lefoly-
tatta, a kiemelt beruházások eljárásai a tervezett ütemben 
zajlottak. Az állomány végrehajtotta a káreseményekhez 
kapcsolódó helyszíni szemléket és a szükséges ellenőr-
zéseket, biztosította a veszélyes anyagok jelenlétében 
történő beavatkozásokhoz, valamint a lakosságvédelmi 
intézkedésekhez a szükséges információkat.

Dr. Mógor Judit
tűzoltó dandártábornok

hatósági főigazgató-helyettes
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  A tűzmegelőzési szakterület 2020-ban országosan 
összesen 38 ezer 39 tűzvédelmi hatósági ellenőrzést és 
szemlét tartott, emellett 42 ezer 857 hatósági és szakha-
tósági eljárást folytatott le.

 A mérnöki módszereket támogató füstterjedési és 
kiürítési szimulációs eljárások száma továbbra is nö-
vekvő tendenciát mutat, 2020-ban 173 jóváhagyási 
eljárás indult. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
beruházások keretében a szakterület összesen 1 ezer 
300 tűzvédelmi hatósági és szakhatósági engedélyezést 
végzett soron kívül, a főigazgatóság jellemzően közleke-
désfejlesztéssel, kormányzati épületek, sportlétesítmé-
nyek építésével, az Egészséges Budapest Programmal és 
a Liget Projekttel kapcsolatban járt el.

 2020-tól a katasztrófavédelem látja el a pirotechnikai 
termékekkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi feladato-
kat. A jogszabályváltozást követően elkészült a belső 
eljárásrend és az iratminták, megtörtént az érintett 
ügyintézők felkészítése, valamint elkezdődött a gya-
korlati végrehajtás. Az elmúlt évben a szakterület 548 
pirotechnikai termék esetében vizsgálta, teljesülnek-e 

 Folytatva a gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó in-
tézmények biztonságának fokozása érdekében 2017-ben 
megkezdett tevékenységet, 2020-ban a felsőoktatási 
intézmények tűzvédelmi helyzetének javítása volt a cél. 
Az elsőfokú tűzvédelmi hatóság konzultációkat, szakmai 
tanácsadást és 298 hatósági ellenőrzést tartott a felsőok-
tatási intézmények területén, amelyek eredményeként 
1075 szabálytalanságot szüntettek meg.

 A vízügyi és vízvédelmi hatósági szakterület 2020-ban 
országosan 32 ezer 729 hatósági és szakhatósági eljárást 
folytatott le, valamint 2 ezer 545 hatósági ellenőrzést és 
szemlét tartott. A VIZEK-projekt eredményeként létrejött 
szakrendszerek biztosítják, hogy a hatósági eljárásokat 
és a nyilvántartási feladatokat elektronikusan lehessen 
lefolytatni. A veszélyhelyzeti különös szabályok alapján 
az elvi vízjogi, létesítési és megszüntetési engedélyek 
automatikus meghosszabbítása 464 hatósági döntést 
eredményezett, míg a vízkészletjárulékkal kapcsolatos 
rendkívüli kedvezmények és mentességek a vízhasználók 
nagy százalékát érintik. 
 

 A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások 
keretében lefolytatott eljárások jellemzően ivóvízmi-
nőség-javításhoz, valamint szennyvíz-elvezetéshez és 
-tisztításhoz, ipari területek és üzemek fejlesztéséhez, 

a csomagolásra, jelölésre vonatkozó előírások. Piacfel-
ügyeleti tevékenysége során a főigazgatóság 2020-ban 
is folyamatosan vizsgálta a szén-monoxid-érzékelők 
megfelelőségét. A vizsgálatok lezárása után a termékek 
az érzékelők pozitív, vagy negatív listájára kerülnek fel, 
amelyek közvetlenül elérhetőek a BM OKF honlapjának 
kezdőoldaláról, ezzel nyújtva segítséget a lakosságnak 
a megbízható típus kiválasztásában.

valamint az infokommunikációs hálózatfejlesztésekhez 
kapcsolódtak. Ezen túlmenően a KEHOP projektek 
finanszírozásával megvalósult vízgazdálkodási célú 
fejlesztések részeként megújult például Baján a Fe-
renc-csatorna kezdő műtárgya, a Deák Ferenc-zsilip.  
A szakterület kiemelt figyelmet fordított a mezőgazdasági 
ágazat eredményességének támogatására. Az öntözési 
gazdálkodással összefüggő jogi szabályozás változása 
új feladatokat jelentett, az öntözési célú vízhasznála-
tok engedélyezése 2 ezer 269 eljárás érdemi lezárását 
eredményezte.

Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet
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 A veszélyesáru-szállítási szakterület munkatársai 
2020-ban 5 ezer 357 ellenőrzés során összesen 29 ezer 
174 veszélyes árut szállító közúti, vasúti, vízi jármű, 
illetve légi szállítmány ellenőrzését hajtotta végre, ezek 
során 831 szabálytalanságot tártak fel. A járvány ta-
vaszi hulláma alatt, március és augusztus között az 
ellenőrzések szüneteltek. A második félévben összesen 
három alkalommal – a társszervek bevonásával – több-
napos DISASTER-akciót tartott a katasztrófavédelem, 
ezek keretében 5 ezer 306 járművet vizsgáltak meg  
a szakemberek. A schengeni határvédelemmel össze-
függésben a kelebiai vasúti határátkelőhelyen folytató-
dott a vasúti járművek 24 órás folyamatos ellenőrzése 
(10 ezer 504 veszélyes szállítmány).

 Magyarország sugárzási helyzetének változását a BM 
OKF folyamatosan figyelemmel kíséri, így 2020-ban 
is ellátta az ország nukleárisbaleset-elhárítási korai 
előrejelzési feladatait. A korábbi években megkezdett 
fejlesztéseket folytatva a radiológiai monitoring távmé-
rőhálózat harminc újgenerációs mérőállomással bővült, 
illetve közös adatgyűjtő és megjelenítő platformra került 
a monitoring és lakossági riasztórendszerrel. A távmé-
rőhálózat további fejlesztése során megtörtént négy 
aeroszolmérő-állomás műszaki átvétele, ezek 2021-ben 
kapcsolódnak a rendszerhez. A távmérőhálózat bővítése 
hozzájárul a mérőállomások által biztosított országos 
lefedettség javításához, és megalapozottabbá teszi egy 
esetleges nukleáris veszélyhelyzet következményeinek 
nyomon követését, modellezését, értékelését.

 A vegyi, biológiai és radiológiai anyagokkal kapcsolatos 
események kezelése, a lakosság, illetve a beavatkozó ál-
lomány védelme érdekében országosan 21 katasztrófavé-
delmi mobil labor és 7 katasztrófavédelmi sugárfelderítő 
egység teljesít szolgálatot. 2020-ban a mobil laboro-
kat több mint ezerkétszáz esetben kellett alkalmazni.  
A KML szolgálatok képességeinek fejlesztése érdekében 
a szakterület két regionális továbbképzést tartott a vegyi, 
biológiai, vízanalitikai és radiológiai műszerek alkalma-
zásával kapcsolatban, valamint megkezdődött a KML 
járművek felszereléseinek korszerűsítése és bővítése.

Az események felderítésében a katasztrófavédelmi mobil 
laborok vízanalitikai eszközökkel működtek közre.

 A Magyarországon veszélyes anyagokkal foglalkozó 
610 üzem hatósági felügyelete során a szakterület több 
mint ezerhatszáz ellenőrzéssel biztosította az üzemek 
jogkövető és biztonságos működtetését. Ahogy 2019-ben, 
úgy 2020-ban is kiemelt hangsúlyt kapott a veszélyes 
üzemek elöregedési folyamatainak és a veszélyes üzem-
ben rendszeresített egyéni védőeszközök, szaktechnikai 
eszközök állapotának, megfelelőségének vizsgálata. Az 
üzemeltetők számára két útmutató készült. Az egyik  
a műszaki állapot nyomon követésével és a karbantar-
tással kapcsolatos biztonsági rendszerek hatékony kiala-
kításához és működtetéséhez nyújt segítséget, a másik 
a veszélyes üzemek öregedési folyamatainak felméré-
sével és az ezzel összefüggő események megelőzésével 
kapcsolatos tapasztalatokat összegzi. A szakemberek 
kiemelten vizsgálták a veszélyes üzemek járvány miatti 
érintettségét, feldolgozták és megosztották a hazai üze-
meltetőkkel az ezzel kapcsolatos nemzetközi tapasztala-
tokat. A szakterület a pandémiával kapcsolatos hazai jó 
gyakorlatokat különféle nemzetközi webkonferenciákon 
és webináriumokon mutatta be.

 A területi vízügyi és vízvédelmi hatóság intézkedései 
nyomán többéves, határvizet érintő problémát sikerült 
felszámolni azzal, hogy megépült a bácsbokodi tej-
üzemben keletkező szennyvizek tisztítását végző önálló 
szennyvíztisztító telep, amelynek próbaüzemét 2020. 
szeptember elsején kezdték meg. A tisztított szennyvíz 
a határon átfolyó Bokodi-Kígyós-csatorna mellékágába 
kerül. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés-
sel szembeni védelméről szóló európai uniós irányelv 
végrehajtása érdekében a szakemberek 117 gazdálkodó 
127 tartási helyén tartottak vízvédelmi ellenőrzést.  
A vízminőség-védelmi feladatok közül 2020-ban a szak-
terület az ipari és kommunális kibocsátások felügyeletét 
kiemelten kezelte. A mintavétellel egybekötött helyszíni 
ellenőrzések mellett jogkövetkezmények alkalmazá-
sával biztosította a környezetterhelések megelőzését.  
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A viharos időjárás okozta problémákra alapozó gyakorlat 
az energia és a közlekedési ágazatba tartozó rendszer-
elemek sérülékenységét, valamint a többi ágazattal való 
kölcsönös függőségét és a konkrét helyzetben meghozott 
intézkedéseket mutatta be. A gyakorlat feltételezése 
szerint a 37 település 7 ezer 546 fogyasztási helyét érintő 
áramszolgáltatás-kiesés érintette más szektorok működését 
is. A katasztrófavédelem irányítása mellett tizenegy szerve-
zet, társhatóság dolgozott közösen azon, hogy ideiglenesen 
pótolni lehessen a kieső létfontosságú rendszerelemeket, 
illetve hogy biztosított legyen a repülőtér elektromosener-
gia- és vízellátása, az üzemfolytonos működés. 

 Folytatódott a területi szervek reagálóképességének 
javítását célzó projekt, így KEHOP pályázat keretében a 
fővárosi és megyei iparbiztonsági információs központok 
kialakítása, valamint lezárult a kritikusinfrastruktú-
ra-védelmi bevetési egységek rendszerbe állítása. Az 
iparbiztonsági információs központok kivitelezésének 
befejezése 2021 első felében várható.

 2020. január 1-től a BM OKF rendelkezik hatáskörrel 
és országos illetékességgel a veszélyes áruk szállítására 
használt csomagolóeszközök, illetve az ömlesztett-
áru-konténerek jóváhagyásával kapcsolatos hatósági 
eljárásokban. Az év során összesen 381 kérelem alapján 
folyt le eljárás.

 2020-ban nagy előrelépés történt a kijelölt létfontos-
ságú rendszerelemek fejlesztése területén: a kritikusinf-
rastruktúra-védelem szabályozásába a nemzetközieken 
túl az elmúlt évek jogalkalmazási, valamint az új típusú 
koronavírus elleni védekezés során szerzett tapasztalatok 
is bekerültek. Az előkészítő munka – húsznál is több 
szerv közreműködésével – több mint fél éven át tartott, 
két törvény és tizenhárom kormányrendelet módosult. 
A cél egy gyakorlatias, hatékonyságot növelő, valamint 
az üzemfolytonos működést biztosító védelmi rendszer 
kialakítása volt.

 A szakterület 2020. szeptember 30-án a létfontosságú 
rendszerekkel és létesítményekkel kapcsolatos országos 
kritikusinfrastruktúra-védelmi együttműködési gya-
korlatot tartott a Zala megyei Sármellék repülőterén.  
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A katasztrófavédelem gazdasági szakterülete a 
2020-as esztendőre is a korábbi évek fejleszté-
seinek sikeres folytatását tűzte ki célul. Az infor-

matikai és a technikai újítások keresése és megvalósítása 
elengedhetetlen a 21. századi kihívások leküzdéséhez. 
Minden egyes új jármű és eszköz a szervezet alaptevé-
kenységének hatékony és eredményes ellátását segíti, 
ezzel számottevően növelve az ország lakosságának 
élet- és vagyonbiztonságát. 

Sikeresen folytatódott a magasabb minőségű katasztrófa-
védelem megvalósítását lehetővé tevő, európai uniós 
finanszírozású, a katasztrófavédelem valamennyi terü-
letét érintő, összesen mintegy 52,7 milliárd forint értékű 
projektek megvalósítása. Megtörtént a „Tűzoltólaktanyák 
kialakítása – Fehérgyarmat tűzoltóság”, a „Központi 
Labor fejlesztése”, a „Logisztikai raktárcsarnok építése” 

venkilenc millió forint értékben 12 mikrobusz került  
a katasztrófavédelem rendszerébe. 

Az ingatlanfejlesztéssel és felújítással kapcsolatos pro-
jektek keretében befejeződtek Villányban a katasztrófa-
védelmi őrs, Fehérgyarmaton és Kiskőrösön pedig  
a tűzoltólaktanya kivitelezési munkálatai, az ingatlanok 
átadás-átvétele is megtörtént. Gyöngyösön is elkészült  
a laktanya, amelyet 2021-ben vehetnek birtokba a város 
tűzoltói. Folytatódott a kecskeméti és a pécsi tűzoltó 
laktanyák megvalósítását szolgáló projektek előkészítése, 
Kecskeméten átadták a munkaterületet, ott megkezdőd-
hetnek a kivitelezési munkák.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nagy-
jából kétszáznegyvenkét millió forintos saját forrásból 
országszerte 45 ingatlan beruházási és felújítási mun-
kálatait tudta elvégeztetni, emellett  kiemelt beruhá-
zásként megkezdődött az orosházi hivatásos tűzoltóság 
épületének komplex felújítása.

Az „Iparbiztonsági távmérőhálózat továbbfejlesztése” 
projekt keretében az ütemterv szerint 39 monitoring 
és 71 riasztó végpontot telepítettek. A projekt részeként 
megújult a BM OKF radiológiai és távmérőhálózata, illet-
ve kialakítottak négy, úgynevezett aeroszol végpontot is.

Még 2018-ban – a modern irányítástechnikai eszközök 
felhasználásával kialakított korszerű épületgépészeti 
vezérlőrendszer folyamatos kiépítésével – megindult  
a katasztrófavédelem laktanyáinak híradópult-rekonst-
rukciós programja. Az elmúlt évben 53 híradópult fejlesz-
tése valósult meg, összességében 106 tűzoltólaktanyában 
sikerült integrálni a rendszert. Az automatizálást is 
magába foglaló fejlesztés révén biztosított a villamos-be-
rendezések teljesen automatikus indítása, a hangszórók 

elnevezésű projektek fizikai és pénzügyi zárása, emellett 
befejeződött a „Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesz-
tése a Balaton régió területén” projekt is, utóbbi zárása 
2021-ben történik meg.

A katasztrófavédelem járműparkjának fejlesztése érde-
kében európai uniós pályázati források felhasználásával 
erdőtüzes gyorsbeavatkozó, logisztikai, árvíz- és lakos-
ságvédelmi, vezetés- irányítási, valamint üzemanyag szál-
lítására alkalmas gépjárművek, továbbá S3 kategóriájú, 
különböző cserélhető felépítménnyel rendelkező, víz-
szállításra, erdőtűzoltásra, műszaki mentésre, valamint 
egyéb logisztikai és oltási feladatok ellátására alkalmas 
járművek kerültek a rendszerbe. Megtörtént a veszélyes 
áruk vízi szállítását ellenőrző járőrhajó átvétele, emellett 
nyerges vontató és háromtengelyes nehézgépszállító fél-
pótkocsi is a katasztrófavédelemhez került. Az önkéntes 
mentőszervezetek 45 darab négykerekű quadot és quad 
utánfutót kaptak. Ezeken túlmenően, szintén európai 
uniós forrásból zajlik 16 erdőtüzes gyorsbeavatkozó 
gépjármű, valamint a pilóta nélküli légi járművek szál-
lításához, műszaki kiszolgálásához szükséges 23 jármű 
felépítményének kialakítása.

Folytatódott a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatok 
munkájához szükséges járműpark két évvel ezelőtt meg-
kezdett fejlesztése, 2020-ban nyolc, a tűzoltásvezetői 
tevékenység ellátásához szükséges egyéni védőeszkö-
zökkel és a tűzvizsgálat lefolytatásához nélkülözhe-
tetlen felszerelésekkel felmálházott járművet vettek át  
a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok. A beszerzés 
összértéke több mint százhatvanhat millió forint volt, 
amelyet a Generáli Biztosító Zrt. nyolcvan millió forint-
tal támogatott. Nem állt meg a járművek amortizációs 
cseréje sem, több mint háromszázhetven millió forintos 
beruházással 57 személygépjármű, és csaknem százöt-

vezérlése, mindez nagymértékben hozzájárul a riasztási 
idő csökkentéséhez.
 
Decembertől éles üzemben működik a Marathon Terra 
rendszer azon új modulja, amelyen keresztül megvaló-
sulhat a lakosság SMS-alapú veszélyhelyzeti riasztása, 
tájékoztatása. 

2020-ban a feszes, költséghatékony gazdálkodásnak 
köszönhetően a katasztrófavédelem tartozásmentesen 
zárta az évet, a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
határidőre eleget tett beszámolási és adatszolgáltatási 
kötelezettségeinek.

A hazai költségvetési források és a pályázati lehetőségek 
maximális kihasználása az elmúlt évben is nagy előre-
lépést hozott a katasztrófavédelem technikaieszköz-fej-
lesztésében. A gazdálkodási feladatok fókuszában a kor 
kihívásainak megfelelő színvonalú gépjármű- és eszköz-
park kialakítása, valamint a technikai eszközállomány 
és védőfelszerelések korszerűsítése, modernizálása, 
amortizációs cseréje állt. Ezen eredmények elérésében 
fontos szerepe van a gazdasági főigazgató-helyettesi 
szervezet munkatársainak, akik szakmai tudásukkal, 
precíz munkavégzésükkel járultak hozzá a feladatok 
zökkenőmentes végrehajtásához. 

Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet

Bartók Péter
tűzoltó dandártábornok

gazdasági főigazgató-helyettes
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 Az európai uniós források ütemezett felhasználásával 
számos ingatlan-beruházás és eszközátadás valósult 
meg 2020-ban is. Az év során négy projekt zárult le és 
huszonegy megvalósítása folytatódott, emellett a BM 
OKF közreműködött a 2021-2027-es uniós költségve-
téshez kapcsolódó Zöld Infrastruktúra és Klímavédelmi 
Operatív Program (ZIKOP) előkészítésében is.

Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet

A 2020. évi katasztrófavédelmi eszközbeszerzések, 
a 2019. évi hasonló beszerzésekhez viszonyítva
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2020-ban beszerzett védőfelszerelések, technikai eszközök

Megnevezés Mennyiség (db vagy pár) Költség Forrás megnevezése

Tűzoltó-bevetési védőruha 1 000 317,1 millió Ft BM OKF saját költségvetése 

Tűzoltó-védősisak 1 070 146,0 millió Ft BM OKF saját költségvetése 

Légzőpalack 839 117,0 millió Ft BM OKF saját költségvetése 

Tűzoltó védőcsizma 740 47,9 millió Ft BM OKF saját költségvetése 

Mászóöv 1 000 45,9 millió Ft BM OKF saját költségvetése 

Akkumulátoros feszítővágó berendezés 10 41,8 millió Ft BM OKF saját költségvetése 

Légzőkészülék-álarc 742 25,8 millió Ft BM OKF saját költségvetése 

Tűzoltóvédő-kesztyű 630 22,7 millió Ft BM OKF saját költségvetése 

Összesen 6 031 764,2 millió Ft  
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Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet

2020-ban megvalósult jelentősebb (10 millió forint feletti) beruházási és felújítási munkálatok

Informatikai fejlesztések 2020-ban 

Megnevezés Költség Forrás megnevezése

Kiskőrösi tűzoltólaktanya létesítése 919,8 millió Ft EU által biztosított forrás

Fehérgyarmati tűzoltólaktanya létesítése 677,8 millió Ft EU által biztosított forrás

Villányi Katasztrófavédelmi Őrs létesítése 217,6 millió Ft EU által biztosított forrás

Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
elektromos hálózatának felújítása 35,6 millió Ft BM OKF saját költségvetése

Hódmezővásárhely Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság: tetőfelújítás 35,0 millió Ft BM OKF saját költségvetése

Sárvár Katasztrófavédelmi Kirendeltség belső építészeti és villamos hálózati felújítása 35,0 millió Ft BM OKF saját költségvetése

Esztergom Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság egy 
épületbe költözése 24,5 millió Ft BM OKF saját költségvetése

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság villamos hálózatának 
felújítása 19,0 millió Ft BM OKF saját költségvetése

Monor Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szennyvíz-átemelő aknájának cseréje 14,8 millió Ft BM OKF saját költségvetése

Ózd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tömlőszárító-tornyának felújítása 14,4 millió Ft BM OKF saját költségvetése

Megnevezés Költség Forrás megnevezése

Távmenedzselhető és az elsődleges hibadetektálást segítő épületgépészeti 
vezérlőrendszer kiépítése (53 darab) 51,0 millió Ft BM OKF saját költségvetése

Központi címtár verziófrissítése 39,0 millió Ft BM OKF saját költségvetése

Exchange levelezőszerver verziófrissítése 30,8 millió Ft BM OKF saját költségvetése

E-szemlerendszer bevezetése 22,8 millió Ft BM OKF saját költségvetése

Asztali IP telefonkészülékek (114 darab) 12,4 millió Ft BM OKF saját költségvetése

Szerverterem erős- és gyengeáramú gerinchálózatának fejlesztése 11,0 millió Ft BM OKF saját költségvetése

Pilóta nélküli légi jármű (DJI Matrice 300) és tartozékai 8,5 millió Ft BM OKF saját költségvetése

Koronavírus-járvány kezelését támogató térinformatikai alkalmazás - BM OKF saját költségvetése

Havária-készletek nyilvántartása - BM OKF saját költségvetése

2020-ban rendszerbe állított járművek

Megnevezés Mennyiség (db vagy pár) Költség Forrás megnevezése

S3 kategóriájú, cserélhető felépítménnyel 
rendelkező, nehézterepi jármű 3 darab 988,7 millió Ft EU által biztosított forrás 

Erdőtüzes gyorsbeavatkozó gépjármű (Volks-
wagen Amarok) 21 darab 567,7 millió Ft EU által biztosított forrás 

Logisztikai, árvíz- és lakosságvédelmi gépjár-
mű (Volkswagen Amarok) 29 darab 480,2 millió Ft EU által biztosított forrás 

Quad + utánfutó 45 darab 192,2 millió Ft EU által biztosított forrás

Terepjáró képességű személygépjármű 8 darab 52,1 millió Ft EU által biztosított forrás 

VW T6 típusú, üzemanyag szállítására alkal-
mas jármű 2 darab 34,6 millió Ft EU által biztosított forrás 

Félpótkocsi 2 darab 44,8 millió Ft EU által biztosított forrás

Nyerges vontató 1 darab 37,7 millió Ft EU által biztosított forrás

Eszközmozgatáshoz szükséges tehergépjármű 1 darab 31,1 millió Ft EU által biztosított forrás 

Személygépjármű 57 darab 371,2 millió Ft BM OKF saját költségvetése 

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálati 
(KMSZ) gépjármű 8 darab 166,2 millió Ft BM OKF saját költségvetése + 

adomány

Mikrobusz 12 darab 158,9 millió Ft BM OKF saját költségvetése 

Összesen 189 darab 3 125,4 millió Ft  

 A BM OKF pályázati rendszere keretében tavaly is új 
tűzoltótechnikai eszközökkel, egyéni védőfelszerelések-
kel, tűzoltó szakfelszerelésekkel és különféle kéziszer-
számokkal támogatta az önkéntes tűzoltó egyesületek, 
az önkéntes mentőszervezetek és az önkormányzati 
tűzoltóságok működését. A támogatás keretében 772 
szervezet részére biztosítottunk több mint 8 ezer 300 
eszközt. Az átadott korszerű eszközök hozzájárulnak 
az önkéntes szervezetek, valamint az önkormányzati 
tűzoltóságok hatékony működéséhez, ezáltal is növelve 
az ország lakosságának élet- és vagyonbiztonságát.

 A személyes találkozások csökkentése érdekében a BM 
OKF videokonferencia-szolgáltatást épített ki. Három 
fizikai és huszonkét szoftveres végpont biztosítja az 
országos lefedettséget.
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 A katasztrófavédelem logisztikai szervezeteként a BM 
OKF Gazdasági Ellátó Központ dolga a folyamatos mű-
ködés támogatása: ellátja a katasztrófavédelmi szervek 
központosított illetményszámfejtési feladatait, biztosítja 
a folyamatos ellátást, készletez, gondoskodik az eszközök 
megfelelő minőségben tartásáról és hatékony mozgatá-
sáról olyan körülmények között is, amikor a korábban 
alkalmazott ellátási, beszerzési és javítási lehetőségek 
megszűnnek, és a technikai kiszolgálás egyes lépcsői is 
hiányoznak. Emellett a COVID-19 járvány elleni véde-
kezés keretében teljeskörűen a szervezet üzemeltette lo-
gisztikai szempontból a Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési 
Központ helyiségében működő BM Ügyeleti Központot, 
részt vett a Hungexpo „G” pavilonjában előkészületi 
jelleggel épített szükségkórház kialakításában, és lebo-
nyolította a katasztrófavédelem által ideiglenesen az 
Országos Mentőszolgálat rendelkezésére bocsátott száz 
ügyintézői gépjármű átadás-átvételét.

 Az évben kiemelt feladat volt a KEHOP pályázatok 
keretén belül a pályázati eszközök átmeneti raktározása, 
komissiózása és kiosztása a kedvezményezett megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóságok, az önkéntes tűzoltó 
egyesületek, önkéntes mentőszervezetek, valamint ön-
kormányzati tűzoltóságok részére. 

 A balatonföldvári Jogar Továbbképző Központ és Hotel 
2020-ban rendhagyó módon nem a vendégfogadásra 
összpontosított, hanem az ingatlan külső és belső állapo-
tának javításában, a kert minőségi átalakításában ért el 
jelentős eredményeket, a többi között új vendégparkoló 
épült és megújult a térvilágítás.

A GEK kéményseprőinek ellátási területe tovább bővült, 
az év végéig összesen 2 ezer 675 települést foglalt ma-
gába. A munka március közepétől június végéig tartó 
leállása ellenére terv szerint teljesültek a társasházak és 
a lakásszövetkezeti lakóépületekben kötelezően végzett 

BM OKF Gazdasági Ellátó Központ

ellenőrzések, minden lakossági igényt és megrendelést 
teljesítettek a szakemberek. Csaknem ötszázezer ingatlan 
égéstermék-elvezetőit ellenőrizték.  
 

 A katasztrófavédelem által koordinált éves országos 
szúnyoggyérítési program április elején biológiai lár-
vagyérítéssel kezdődött. A 23 héten át tartó kezelések  
1 ezer 100 települést érintettek, a kezelt terület összesen 
922 ezer 947 hektárt tett ki, amelyen elsősorban a földi 
kémiai imágógyérítés módszerét alkalmazta a szervezet. 
A csapadékos nyárelő miatt extrém szúnyogártalom 
alakult ki a Felső-Tisza-vidéken, ezért a kormány 663,1 
millió forint többletforrást biztosított az erőteljesebb 

védekezésre. Az egészségügyi kockázat csökkentésére 
a Nemzeti Népegészségügyi Központ szigorú hatósági 
felügyelet mellett ideiglenesen engedélyezte a légi ké-
miai eljárást is. A biológiai gyérítések részarányának, 
valamint a kezelések hatékonyságának növelése érde-
kében a katasztrófavédelem sikeresen feltérképeztette 
a Duna Gönyű és Paks közötti régió csípőszúnyog-te-
nyészőhelyeit.
 

 A tűzoltóság megalakulásának százötven éves évfor-
dulója alkalmából kapott zászlószalagot a Gazdasági 
Ellátó Központ igazgatója a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóságok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság és a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ vezető-
jével egyidőben, online közvetítés keretében kötötte fel  
a szer vezet csapatzászlajára.

A lakossági kéményseprés
ellátása

Katasztrófavédelem Közszolgáltató
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 A BM HEROS vállalatcsoport elsődleges feladata 
továbbra is a tűzoltó- és speciális járművek gyártása 
és felújítása, a hivatásos katasztrófavédelem jár-
műállományának technikai kiszolgálása, javítása, 
valamint a légzésvédelmi eszközök felülvizsgálata és 
karbantartása. 2020. november 13-án hivatalosan 
is megnyitotta kapuit a BM Heros Zrt. kaposvári 
üzemcsarnoka. A telephelyen kezdi meg működését  
a régió régóta várt, a BM OKF járműállományát ellátó 
és karbantartó szervize, valamint Magyarország egyik 
autóbuszgyártó bázisa is. A csarnokban található egy 
oktatási és innovációs műhely is, amely a Kaposvári 
Szakképzési Centrumnál a szakképzésben tanuló 
hallgatók első számú tanműhelye lesz.

 A társaság kínálatában új elemet jelentenek a TGE 
típusú minibuszok, amelyek az MAN Kamion és Busz 
Kereskedelmi Kft.-vel kialakított együttműködésnek 
köszönhetően valósulhattak meg. 
 

 A SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány elleni ha-
zai védekezés keretében, belügyminiszteri felkérésre  
a Budapesti Műszaki Egyetem kétféle lélegeztetőgépet 
fejlesztett ki. Az ezer készülék legyártására az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központtól a BM HEROS LEK 
Kft. kapott megbízást, amelynek keretében 2020-ban 
kétszáz PLC alapú lélegeztetőgépet készített a társaság. 
A tevékenységhez szükséges speciális infrastruktúrát, 
mint például a túlnyomásos sátorban kialakított „tiszta 
munkahelyet”; egyedi szűrt, hűtött-fűtött, páratarta-
lom-szabályozott légkezelést a Heros a telephelyén 

BM HEROS Zrt.

valósította meg és a gyártás során mindvégig biztosítja 
annak folyamatos működését.
 

 A BM HEROS LEK Kft. a hivatásos katasztrófavédelem 
teljes járműállományának, valamint eszközeinek tech-
nikai kiszolgálását és javítását, továbbá légzésvédelmi 
eszközök felülvizsgálatát és karbantartását a központi és 
három területi szervizén túl több mint száz alvállalkozó 
bevonásával biztosítja. November elején lezárult a Zöld 
Híd Kft. részére két éven át biztosított szükségellátás. 
2020-ban összesen 6 ezer 826 szervizelési feladatot 

végzett a társaság, ebből 997 a légzésvédelmi eszközök 
javítása volt, a másik 5 ezer 829 alkalommal gépjárművek 
és eszközök javítása volt a feladat.
 

 A BM HEROS vállalatcsoport 2020-ban 81 mentőautót 
adott át az Országos Mentőszolgálatnak. Ezzel együtt 
az elmúlt években több mint 450 új mentő gépjárművet 

gyártott, és elnyerte az Országos Mentőszolgálat 2020. 
évi, további 90 mentő gépjármű gyártására kiírt pályáza-
tát is. A vállalatcsoport elmúlt évi értékesítési árbevétele 
meghaladta a 8,5 milliárd forintot.

Katasztrófavédelmi szervezetek részére végzett szervíztevékenységek, 2020
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 Az év folyamán jelentősen átértékelődött a humán-
gondoskodás fogalma. A humánszolgálat amellett, hogy 
a megfelelő létszámban és felkészültséggel biztosította 
a szervezet feladatainak ellátásához szükséges humán-
erőforrást, valamint tervezte az utánpótlást, kiemelten 
kezelte a közegészségügyi, járványügyi szabályok be-

tartását és a megelőzést az állomány fizikai és mentá-
lis egészségének megőrzése érdekében. A szakterület 
gyorsan, hatékonyan és eredményesen reagált egyebek 
mellett a digitális oktatással kapcsolatos kihívásokra 
mind a szakképzés, mint a felsőoktatás esetében. 2020. 
január 1-jei hatállyal a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
hivatásos állománya 10 százalékos kiegészítő juttatásban 
részesült, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottakra vo-
natkozó fizetési fokozat szerinti illetmény felső határa 
emelkedett, így az érintett állománynak – figyelem-
mel a teljesítményértékelése eredményére – átlagosan  
5 százalékkal emelkedett az illetménye. A hivatásos ka-
tasztrófavédelmi szerv előző évi szervezeti teljesítményét 
a belügyminiszter 92 százalékra értékelte, ennek alapján 
10 ezer 755 hivatásos állományú kolléga részesült telje-
sítményjuttatásban.

 A szervezet fluktuációja az előző évhez viszonyítva 
jelentősen csökkent, a tavalyi 6,5-ről 3,4 százalékra 
esett vissza, a feltöltöttség átlagosan meghaladja a 90 
százalékot.

 Az év során a hivatásos katasztrófavédelem személyi 
állományából csaknem hétszázötvenen részesültek 
elismerésben. A nemzeti, állami, testületi ünnepek 
alkalmából rendezett ünnepségek nagy részét a kiala-
kult járványügyi helyzet miatt el kellett halasztani, de 
az ünnepeltek köszöntése, az elismerések kihirdetése 
minden esetben megtörtént.

Humánszolgálat

A katasztrófavédelem
egyes beosztásainak feltöltöttsége

Rendszeresített novemberben
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 A szakképzési rendszer átalakulásával, a katasztrófa-
védelem szakképzéseinek OKJ-ből való kikerülésével 
megkezdődött a szervezet szakképzési rendszerének 
átalakítása és az új képzések bevezetéséhez kapcsolódó 
oktatásigazgatási és képzési dokumentumok elkészítése. 
A szakterület kidolgozta a 2021-től bevezetendő új, ka-
tasztrófavédelmi tiszt, tűzoltó szerparancsnok, tűzoltó, 

tűzvédelmi főelőadó, tűzvédelmi előadó, kéményseprő, 
katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-ipar-
biztonsági), katasztrófavédelmi munkatárs (polgári 
védelmi-iparbiztonsági) megnevezésű szakmai képzések 
programkövetelményeit. 

 A humán szakterület kialakította a hivatásos kataszt-
rófavédelmi szerv szervezetében működő Katasztrófa-
védelmi Vizsgaközpontot, és elkészült a vizsgaközpont 
akkreditációs eljárásához szükséges valamennyi doku-
mentáció.

 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudomá-
nyi Kar Katasztrófavédelmi Intézetben a tanév végén 

A katasztrófavédelem
rendszeresített beosztásai
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 2020 januárjában már a huszadik Educatio Nemzetkö-
zi Oktatási Szakkiállítást rendezték meg, ahol a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem katasztrófavédelmi képzéseiről 
is tájékozódhattak a pályaválasztás előtt álló fiatalok. 
Márciusban pedig a Fővárosi Kormányhivatal ötödször 
rendezte meg a Tanulj SzakMát elnevezésű Pályaorientá-

94-en vehették át diplomájukat, az alapszakon nappali 
munkarendben 21 tűzoltó tisztjelölt tett sikeres vizsgát. 
2020. augusztus 24-én 15 tűzoltó tisztjelölt kezdte meg 
tanulmányait az NKE-RTK Rendvédelmi Tagozaton.  
A Tűzoltó II. moduláris képzésben összesen 261-en vé-
geztek. A tiszti és vezetői állomány egységes képesítési 
követelményrendszerének teljesítése érdekében központi 
képzések keretében a 2020-ban végzett 62 kollégával 
együtt már több mint ezerkétszázan tettek rendészeti 
szakvizsgát, a rendészeti vezetővé képző tanfolyamot 
összesen 753-an teljesítették, a rendészeti mesterve-
zetővé képző tanfolyamot pedig 178-an végezték el.  

 Az év eleji járványhelyzet miatti korlátozások feloldását 
követően a balatonföldvári NARO Campingben június 21. 
és augusztus 1. között megrendezett nyári katasztrófa-
védelmi ifjúsági tábor hatnapos turnusain a járványügyi 
szabályok szigorú betartása mellett a katasztrófavédelem 
dolgozóinak kétszázharmincegy gyermeke vett részt.  
A tábor szervezésének fő célja az volt, hogya gyermekek 
hasznosan töltsék a szabadidejüket, továbbá pályára 
irányító foglalkozások keretében jobban megismerhessék 
a szervezet tevékenységét.

Humánszolgálat

ciós és Szakképzési Börzét, amelyen a katasztrófavédelem 
is bemutatkozott. 

 Az egészségügyi, pszichológiai, munkavédelmi szakte-
rület legfontosabb tevékenysége – az egészséges életmód-
ra nevelés és a munkabalesetek megelőzése mellett – az 
év során a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos feladatok 
ellátása volt. A hivatásos állományt összesen 111 felmen-
tési nappal járó szolgálati- illetve munkabaleset érte.  
A balesetek számottevő hányada sportfoglalkozás köz-
ben, valamint közúti közlekedés közben történt. A hivatá-
sos, önkormányzati, létesítményi és önkéntes tűzoltókat 
érintően tavaly 1047 pályaalkalmassági vizsgálatot 
végeztek. A szakterület több, a Belügyminisztérium által 
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indított projekt előkészítésében részt vett, így az alkal-
massági vizsgálatokhoz kapcsolódó kompetenciatesztek 
szervezet-specifikus kialakításában is. A két új belügy-
miniszteri rendelettel kapcsolatos jogalkotási feladatok,  
a kapcsolódó egészségi, pszichológiai alkalmasságvizsgá-
lati protokollok, valamint a BM OKF főigazgatói utasítás 
tervezetének kidolgozása adott munkát a szakterületnek. 
A pandémia ellenére – a járványügyi szabályok maximá-
lis betartása mellett – a szakterület 2020-ban is országos 
véradást szervezett a természeti katasztrófák csökken-
tésének világnapja alkalmából, amelynek keretében  
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományából több 
mint ezren adtak vért.

 A hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományából 
az év folyamán 1 ezer 220 kollégánál mutatták ki a Co-
vid-19 fertőzést.

Aktív Covid-19 fertőzött betegszámok alakulása
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 2020 több szempontból is jelentős feladatok elé állította 
a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ oktatásszervezési 
szakterületét. A veszélyhelyzet kihirdetése után megjelent 
a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás 
biztosításának eltérő szabályairól szóló kormányrendelet, 
amely az úgynevezett jelenléti képzés helyett lehető-
séget adott a távolléti oktatási formák alkalmazására. 
Az átállás a Tűzoltó II. részszakképesítést, a Tűzoltó-
szer-parancsnok, valamint a Tűzoltó I. szakképesítést 
és az önkormányzati és létesítményi tűzoltók képzését 
érintette. A veszélyhelyzet időszakában az érintettek 
a szakképzések tananyagát digitalizáltan kapták meg, 
amelyek feldolgozáshoz az oktatási szakterület haladási 
terveket és on-line konzultációs lehetőségeket biztosított. 
A Tűzoltó II. részszakképesítésben résztvevők – a beis-
kolázó megyei igazgatóságokon – kihelyezett képzésen 
sajátították el a gyakorlati ismeretek egy részét. Azokat az 
órákat, amelyeket csak a KOK tanárainak felügyeletével 
és a tanintézet gyakorlópályáján lehetett megszervezni, 
a veszélyhelyzet június 18-i visszavonását követően, üte-
mezetten hajtották végre. Ez vonatkozott a felfüggesztett 
képzések fennmaradt óráira is. Így sikerült minden első 
félévben tervezett képzést októberig befejezni, a képzés-

ben résztvevőket pedig kibocsátani. A veszélyhelyzet 
időszakában a belső képzések is elmaradtak, ezeket 
viszont nem lehetett más módszerrel megtartani.

 A másik kihívást a szakképzési és felnőttképzési 
rendszer megváltozása jelentette, mert az új szabályozás 
alapján végleg kettévált az iskolarendszerű szakképzés 
és a felnőttképzésben végezhető szakmai képzések köre. 
Egyik legfontosabb következménye a képzési struktúra 
változásának annak a már régóta fennálló szakmai 
igénynek a kielégítése, hogy az önkormányzati és fő-
foglalkozású létesítményi tűzoltók közösen vehessenek 
részt a leendő hivatásos tűzoltók szakmai képzésében, 
ugyanazt a bizonyítványt kapják meg az akkreditált 
Katasztrófavédelmi Vizsgaközponttól.

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
       

 A Katasztrófavédelem Központi Múzeumának 2020-
as fő feladata a hivatásos magyar tűzoltóság százötven 
éves jubileumának méltó megünneplése volt. E munka 
során elkészült és országosan bemutatták a 150 éves  
a magyar tűzoltóság című vándorkiállítást, amely min-
den megyébe eljutott. Megjelent „A szervezett tűzvé-
delem 150 éves magyarországi története” című kötet,  
a Gróf Széchenyi Ödön: a reformer, akinek két hazája 
volt magyar és török nyelvű kiadvány, valamint a Belügyi 
Szemle tematikus különszáma. Az évforduló tiszteletére 
alkalmi bélyegeket, emlékpénzt és emlékbankjegyet 
bocsátottak ki. A koronavírus miatt a Katasztrófavéde-
lem Központi Múzeuma és a vidéki kiállítóhelyek 2020. 
március 16. és július 1., valamint november 11. és 2021. 
január 11. között nem tarthattak nyilvános programokat. 
A járványhelyzetre tekintettel a digitális térbe került át 
a múzeumi munka jelentős része: elkészült és elérhetővé 
vált a honlapon a múzeumot bemutató virtuális séta. 
Ugyancsak a múzeumi honlapon tették közzé a 10 éve 
történt a vörösiszap-katasztrófa, valamint a „Múlt, jelen, 

jövő a tűzoltásban” – irodalmi és gyermekrajz-kiállítás, 
illetve a 150 éves a magyar tűzoltóság című virtuális 
kiállításokat. Ahol a baj, ott a tűzoltó címmel isme-
retterjesztő videósorozat készült, amelyet a honlapon, 
valamint a közösségi oldalakon lehet elérni. A Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közösen készült el 
„A 125 éves a fővárosi tűzoltóság központi laktanyája” 
című film.  
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Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

módon a pandémia következtében elveszítettük egy 
kollégánkat, Nyíri János tűzoltó századost, akinek 
emlékét kegyelettel megőrizzük.

 A repertoárján csaknem kétszáz ötven művet tartó 
zenekar fellépett a tűzoltóság százötven éves jubileumát 
ünneplő emlékévet megnyitó konferencián, és ezzel kap-
csolatban egy tőlük szokatlan műfajjal, egy videóklippel 
is tisztelegtek a másfélszázados múlt előtt. Emellett ját-
szottak a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ kibocsátó 
rendezvényén, a polgári védelem napja alkalmából tartott 
ünnepségen, a Tanulj SzakMÁt szakképzési börzén, de 
a muzsikusok ott voltak a Generali Night Run futóver-
senyen, a veszprémi tűzoltóság évfordulós ünnepségén, 
a Tűzoltóskanzen megnyitóján éppúgy, mint a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem tanévnyitóján, vagy a rákóczifalvi 
önkéntesek száztíz éves évfordulójának ünnepségén. 

Katasztrófavédelmi Kutatóintézet

 A Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 2020-ban is ki-
emelten kezelte a tűzvizsgálati analitika üzemeltetését, 
fejlesztését. A szakvéleményeket egész évben sikerült 

 A múzeum munkatársai 660 történelmi fényképfel-
vételt, valamint 6 ezer 564 oldalnyi tűzoltóság-történeti 
dokumentumot, illetve folyóiratot digitalizáltak. Ezek 
egy része elérhetővé vált az interneten, más részét pedig 
helyben kutathatóvá teszik. Az év jelentős eseménye volt 
az újpesti Tűzoltóskanzen, azaz a Katasztrófavédelem 
Központi Múzeuma látványraktárának megnyitása, 
ahol végre méltó módon lehet bemutatni a muzeális ér-
tékű tűzoltó gépjárművek legszebb darabjait. Az elmúlt 
évben a múzeum negyvennégy rendezvényen vett részt, 
csaknem tizenötezer kilométernyi utat megtéve. Az intéz-
ményben harminckét kutató összesen ötvenhét kutatási 
napot töltött. A XIII. Ne égess! irodalmi és rajzpályázatra 
összesen több mint ezeregyszáz alkotás érkezett. 

Katasztrófavédelem Központi Zenekara

A zenekar tavalyi tevékenységét a vírushelyzet telje-
sen felborította. Az évek óta megszokottaknál jóval 
kevesebb alkalom nyílt a megmutatkozásra. A zenekar 
eleget tett a kegyeleti kötelezettségeinek, illetve azok-
nak a szabadtéri felkéréseknek, amelyek nem ütköztek 
a veszélyhelyzetben érvényes szabályokkal. Sajnálatos 

tartalmú tűzoltó habképzőanyagok uniós környezet-
védelmi szabályozásának következményeire történő 
felkészülésen. A katasztrófavédelem által használt 
és tárolt habképzőanyagok állapotának felmérésével, 
a habkészletek érintettségének feltárásával támogatja 
a területi szerveket a szigorúbbá vált környezetvédelmi 
jogszabályoknak való megfelelésben.

határidőben kiadni és kiszolgálni a vizsgálati megke-
reséseket. Folyamatos és zökkenőmentes volt a területi 
szervek mintavételi tevékenységet könnyítő tűzvizsgálati 
egységcsomaggal való ellátása, az intézet hatékonyan mű-
ködik együtt a megyei tűzvizsgálókkal. A pandémia miatt 
elmaradt a tűzvizsgálói verseny és a korábbi évekre jel-
lemző regionális vagy központi továbbképzések személyes 
előadásaira sem került sor.  A tavaszi időszakban csökkent 
a vizsgálati megkeresések száma, ennek köszönhetően 
a korábbi évek feszített tempójával szemben a munka 
egyenletesebben oszlott el, rövidültek a teljesítési idők. 

 A járványügyi intézkedések a Katasztrófavédelmi 
Kutatóintézet időszakos tűzoltóanyag-vizsgálati tevé-
kenységében nem változtatták meg jelentősen a minták 
számát. A megbízások és az oltóanyagminták a karantén 
alatt is folyamatosan érkeztek. 2020-ben az intézet 225 
vizsgálati jegyzőkönyvet adott ki, ezek több mint 1500 
termékjellemző meghatározásán alapultak. Egyre több 
igény érkezik az oltórendszer-felügyeletekkel összekap-
csolódó koncentráció-mérésre, amely újabb eljárások 
bevezetését tette szükségessé.  Ezen a téren a derme-
déspont és filmképző képesség vizsgálatánál kellett  
a habkoncentrátumokra vonatozó szabvány változásai 
miatt új eljárásokat kialakítani. A kutatóintézet 2020 
szeptemberétől aktívan dolgozik a fluorozott tenzid 

0

50

100

150

200

250

Kiadott tűzvizsgálati igazságügyi szakvélemények
és a megvizsgált  minták számának alakulása

Elemzett minták (db)

Kiadott szakvélemény (db)

244

166
177

132

218

153
160

120

2017 2018 2019 2020
0

50

100

150

200

250

Időszakos oltóanyag-vizsgálatok számának alakulása
2017-2020 között

Összes megvizsgált minta

Területi szervek számára vizsgált minta

157

67

200

35

254

47

225

32

2017 2018 2019 2020



69

mellett. Az országos katasztrófavédelmi főigazgató pedig 
azt írta elő, hogy a tűzoltótisztjelölt hallgatók a lakóhelyük 
szerinti katasztrófavédelmi igazgatóságokon vegyenek 
részt rendészeti feladatok ellátásában, ennek megfelelően  
a nappali munkarendben tanuló tisztjelöltek a veszélyhely-
zet kihirdetésével szinte egyidejűleg a megyei, fővárosi 
katasztrófavédelmi igazgatóságokon teljesítettek szolgálatot 
a távoktatási feladatok mellett.

 A 2020/21-es tanév kezdetén a hallgatók létszáma 349 
volt. 2020. június végén 122-en fejezték be tanulmányaikat, 
valamennyien eredményes záróvizsgát tettek, közülük 85-
en rendelkeztek nyelvvizsgával. A kormány munkahely-
teremtési programjának részeként valamennyi hallgató, 
illetve volt hallgató mentesült a nyelvvizsga-kötelezettség 
teljesítése alól. Ez alapján az, aki 2020. augusztus 31-ig 
sikeres záróvizsgát tett, de az oklevél megszerzésének fel-
tételéül szabott nyelvvizsgával nem rendelkezett, átvehette 
oklevelét. A Katasztrófavédelmi Intézet tavaly összesen 
683 hallgatójának adott ki ilyen dokumentumot. 

A Katasztrófavédelmi Intézet 2020-as eredményei közül 
kiemelkedik, hogy a tűzvédelmi mérnök alapképzési szak 

 A tanévben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendé-
szettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézetében 386 
jelentkező közül 107 kezdte meg tanulmányait. Kataszt-
rófavédelem alapszakon nappali munkarendben 15, leve-
lezőn 58 hallgató iratkozott be, több mint kétharmaduk 
államilag támogatott képzésen vesz részt. 2020 végén  
a katasztrófavédelem alapszak mindhárom évfolyam nap-
pali munkarendű képzésében 38 hallgató tanult tisztjelölti 
státuszban. A Katasztrófavédelmi Intézet mesterképzésén 
harminckilencen kezdték meg tanulmányaikat, közülük 
huszonöten államilag támogatott formában tanulnak.  
A választható nappali alapképzési szak iparbiztonsági 
szakirány költségtérítéses képzésén tizenhárom civil hazai 
és négy mongol hallgató folytatja tanulmányait. 

 A 2020-ban a pandémia miatt bevezetett különleges 
jogrend hatással volt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
működésére is. Az egyetem rektora katasztrófa-megelőzési 
és -kezelési intézkedéseket hozott, amelyek meghatározták 
az intézményi működést, az oktatásmentes időszakot,  
a távolléti oktatás bevezetésének kereteit, valamint a ta-
nulmányi kötelezettségeket a járványügyi készültséggel 
kapcsolatos általános biztonsági és megelőzési előírások 

NKE Katasztrófavédelmi Intézet
bekerült a felsőoktatási képesítési jegyzékbe és megje-
lentek a szak képzési, illetve kimeneti követelményei. 
Ennek alapján az intézet a szakindítási eljárás kereté-
ben megkezdte a szervezet és a tananyagok fejlesztését  
a szükséges szenátusi döntés előkészítéséhez. A főállású 
oktatók létszáma néggyel bővült és két részmunkaidős 
oktatót is felvett az intézet. 

A Katasztrófavédelmi Szakkollégium tavaly 38 fősre 
bővült, biztosítva a kiemelkedő hallgatók tehetséggondo-
zását, illetve a hallgatói állománynak az egyéni kutatási 
és szakmai programokban való részvételét. A hallga-
tók tehetséggondozása céljából az egyes tanszékeken 
a szakirányoknak megfelelően tudományos diákkörök 
alakultak. Az őszi kari tudományos diákköri konferencián  
a pályázók csaknem egyharmada az intézet hallgatói közül 
került ki. A tudományos tevékenység mellett a széles körű 
együttműködés eredményeként nyolc tűzoltó tisztjelölt 
2020-ban is folyamatos készenléti szolgálatot látott el  
a Zuglói Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél. A hallgatók be-
kapcsolódhattak az NKE Önkéntes Katasztrófavédelmi 

Szolgálat, valamint a Budapest Önkéntes Mentőszervezet 
által szervezett gyakorlatokba is. 

 A katasztrófavédelem alapképzés nappali munkarend-
ben sikeres záróvizsgát és tiszti esküt tett hallgatói ötödik 
alkalommal kaphatták meg első tiszti kinevezésüket.  
A felvett és oklevelet szerzett hallgatók aránya stabili-
zálódott, az oklevelet szerzett hallgatók száma pedig az 
előző évekhez képest növekedést mutat. Az intézet szilárd 
oktatási portfóliója az alapképzéstől a doktori képzésig 
biztosítja a katasztrófavédelmi szakemberek utánpótlását.

KVI záróvizsga létszámadatai 2020.
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A katasztrófavédelem jogi szakterületének munkatársai 
2020-ban 7 saját kezdeményezésű jogszabály előkészí-
tésében vettek részt, több mint 600, a Belügyminisz-
térium által küldött előterjesztést véleményeztek, 77 
belső norma jogi megfelelőségét vizsgálták és 5 országos 
szintű együttműködési megállapodás előkészítésében 
vállaltak szerepet. A szervezeti és jogszabályi változások 
indokolták a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
új főigazgatói utasítás kiadását, amely magával hozta 
a területi szervek szervezeti és működési szabályzatai-
nak módosítását is. A jogászok összesen mintegy 1700 
esetben adtak jogi tanácsot a kollégáknak különböző 
jellegű ügyekben.

 Adatvédelem és információbiztonság jegyé-
ben a Biztonsági Főosztály 2020-ban is foly-
tatta az elektronikus információs rendszerek 
és a szervezeti egységek fizikai védelmének 
– az európai uniós előírásoknak megfelelő – 
felzárkóztatását. Ezzel összhangban megjelent 
a teljesen átdolgozott Informatikai Biztonsági 
Szabályzat. A BM OKF objektumában új bizton-

sági terület kapott minősített adatkezelési engedélyt, 
megteremtve ezzel a minősített adatok elektronikus ke-
zelésének egyik fontos feltételét. A koronavírus-járvány 
terjedésének megakadályozása érdekében bevezetett 
intézkedések magukkal hozták a személyes adatok 
különleges kategóriáinak szélesebb körben történő ke-
zelését. A 2020-as év adatvédelmi kihívása volt, hogy  
a katasztrófavédelem az összes, különlegesadat-kezelést 
érintő folyamatot az adatvédelmi alapelveknek – így 
kiemelten az elszámoltathatóság elvének – megfelelő-
en alakítson ki. Közérdekűadat-megismerési igényből  
a főigazgatósághoz 21 érkezett, ezek közül 12-t teljesí-
tett a szervezet, 9-t megtagadott. A területi és területi 
jogállású szervekhez 78 adatigény érkezett.

 A 21. század kihívásainak megfelelve biztosítottá vált 
az elektronikus ügyintézés, az adat- és információcsere 
alapvetően elektronikusan zajlik. A lakosság nagy arány-
ban és változatlanul általános tájékozódási forrásként 
kezeli a katasztrófavédelem ügyfélszolgálatát, a kérdések 
rendkívül széles témakört ölelnek fel. Az elmúlt évben 
az Ügyfélszolgálati Iroda 3 ezer 799 megkeresést és 427 
közérdekű bejelentést, panaszt kezelt. A rendezvényszer-

Hivatal

vezési szakterület a hivatásos magyar tűzoltóság meg-
alakulásnak 150 éves jubileuma alkalmából előkészítette 
a szervezett tűzvédelem történetét bemutató kötetet, 
valamint a jubileumot megörökítő emlékbankjegyet, 
amelyet a szervezet valamennyi dolgozója megkapott. 
Közreműködött a Magyar Tűzoltó Szövetséggel közösen 
kiadott emlékbélyeg és emlékérem megjelenésében, va-
lamint a „150 éves a magyar tűzoltóság” című kiállítás 
létrehozásában. 

 Bár a járványhelyzet miatt számos nemzetközi esemény, 
így a két- és többoldalú találkozók többsége is elmaradt, 
a BM OKF folyamatosan fenntartotta kapcsolatait a V4 
országok katasztrófavédelmi szerveivel. Az EU, a NATO, 
valamint az ENSZ főigazgatóságot érintő fórumait videó-
konferencia-formátumra alakították át, amelyeken a szak-
terület biztosította a magyar részvételt. Elmondható, hogy 
a három nemzetközi szervezet viszonylatában átlagosan 
heti 3-4 videókonferencia zajlott. A COVID-19 világjár-
vány miatt az integrált válságelhárítási mechanizmus 
(IPCR) heti rendszerességgel méri fel kérdőív formájában 
az egészségügyi, a polgári védelemi és a konzuli hatóságok 
nemzeti szintű érintettségét, amelyhez a magyar választ 
a nemzetközi szakterület összesíti.

 A Nemzetközi Tűzoltószövetség (CTIF) szakmai bi-
zottságai az elmúlt évben videókonferenciák formájában 
tartottak kapcsolatot egymással. A CTIF Küldöttér-
tekezlete is rendhagyó módon, virtuálisan zajlott, az 
elnökválasztás és a három új alelnök megszavazása is 
elektronikusan történt. Az elmaradt üléseket a szervezet 
2021-ben tervezi megtartani.

 Nemzetközi katasztrófasegítséget Kínának (Vuhanba 
védőmaszkok és védőruhák), Horvátországnak (földren-
gések), valamint Görögországnak (földrengés, leszboszi 
menekülttábor tüze) két-két alkalommal nyújtott a szer- 
vezet. A szállítmányok a BM OKF Gazdasági Ellátó 
Központja szervezésében jutottak el célállomásukra.
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 A hivatásos katasztrófavédelmi szervek által végrehaj-
tott ellenőrzések száma az elmúlt négy évben folyama-
tosan csökkent. A kihirdetett veszélyhelyzet miatt a BM 
OKF Ellenőrzési Szolgálat az ellenőrzési tevékenységet 
országos szinten átszervezte, a helyszíni ellenőrzéseket 
főigazgatói utasításra leállította. Az ellenőrök egyes 
ellenőrzéseket adatbekéréssel hajtottak végre, másokat 
felfüggesztettek vagy átütemeztek. A veszélyhelyzet miatt 
a végrehajtott 3 ezer 252 ellenőrzés az egy évvel korábbi 
értéknek csak nagyjából kétharmada volt. Országos 
szinten a hatósági ellenőrzések száma 50 ezer 980 volt, 
a helyi szervek vezetői 8 ezer 763 vizsgálatot végeztek.

 Ahogyan egy évvel korábban, úgy 2020-ban is a ka-
tasztrófavédelmi műveleti szolgálatok (1.690), illetve  
a mobil ellenőrök ellenőrzései (321) tették ki együtt az 
összes ellenőrzés csaknem hetven százalékát. A kataszt-
rófavédelem központi szerve az év során két átfogó és 
négy irányítószervi ellenőrzést, tizenhét témavizsgá-

latot, huszonkét célellenőrzést, továbbá kilenc revizori 
és kilencven mobil ellenőrzést, valamint tizenhárom 
szemlét és tizenegy beszámoltatást hajtott végre. A vég- 
rehajtott és lezárt központi ellenőrzések megállapítása-
ira összesen 462 intézkedést igénylő és 69 intézkedést 
nem igénylő javaslati pont született, amelyek alapján 
az ellenőrzöttek 8 központi és 27 területi szintű belső 
normát módosítottak.

Ellenőrzési Szolgálat
Országos ellenőrzési adatok

Ellenőrzési szabályzat szerinti ellenőrzés

Hatósági ellenőrzés
Helyi szerv vezetői által végrehajtott ellenőrzés
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 A területi és helyi szintű katasztrófavédelmi szervek 
tevékenységének minőségi javulását jelzi, hogy a BM 
OKF központi szerve által végrehajtott kilencven mobil 
ellenőrzés több mint negyven százaléka (harminchét 
eset) zárult hiányosság feltárása nélkül. A központi 
mobil ellenőrzések döntő többségét a szolgálatváltás 
és -ellátás, a tartalékszerek és a különböző gyakorlatok 
ellenőrzése tette ki. 

 A jogszabályok és belső szabályozók változása miatt 
szükségessé vált a katasztrófavédelmi szervek szakmai 
ellenőrzési tevékenységét szabályozó belső norma mó-
dosítása, a 2021-től hatályos új előírás rögzíti az orszá-
gos/régiós témavizsgálatok eljárásrendjét. A személyi 
állomány ellenőrzési ismereteinek fejlesztésére a sza-
bályzatban foglaltakból e-learning vizsgaanyag készült, 
ennek érdekében a szakterület rendszeres egyeztetéseket 
folytatott a tananyagot kifejlesztő külső szolgáltatóval 
és a BM Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési 
és Továbbképzési Főosztály munkatársaival.

2020. évi központi mobil ellenőrzések megoszlása
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 A Covid-19 járvány 2020-ban jelenősen átformálta  
a szervezet kommunikációs forgatókönyvét. A pandémia 
miatt kialakult helyzetre reagálva a BM OKF 2020-ban 
kommunikációs tevékenységének nagyobb hányadát  
a közösségimédia-felületeire összpontosította. Nyáron 
valamelyest enyhült a járványhelyzet, ekkor a figyelem 
néhány héten át a szúnyoggyérítésre irányult. Az év 
végén a lakástüzek megelőzése, a tűzijátékok használa-
tának megváltozott szabályai, valamint a horvátországi 
földrengés és a magyar segélyszállítmány híre került be 
a vezető hírek közé.

 Kevesebb nyilatkozat, több közlemény. A hagyományos 
közlésformák sorában a közlemények szerepe ezúttal az 
volt, hogy a személyes felelősségvállalásra, az emberek 
öngondoskodásának szerepére felhívja a figyelmet.  
A leggyakrabban kommunikált téma a halálos lakás-
tüzekkel foglalkozott, az ilyen esetek megakadályozása  
a kockázat észlelésén és közvetlen környezet reagáló-
képességén is múlik. 

 November óta a Kossuth Rádió Napközben című adá-
sában minden hétfőn hét-tíz perces katasztrófavédelmi 
blokkot tartanak. Szintén rendszeressé vált a Duna TV 

Család-barát műsorában való szereplés. A járvány el-
lenére is kiemelt figyelmet fordítottunk a lakástüzek és  
a szén-monoxid-mérgezések megelőzésének társadalmi 
tudatosítására. Ezek mellett a szabadtéri tüzek, a kerti 
zöldhulladék-égetés változó szabályai és a kéményseprés 
szabályainak ismertetése állt a kommunikáció fókuszában. 

Kommunikációs Szolgálat
Kommunikációs adatok, 2020.

 

 

 

 

 

 

Médiában megjelent hírek száma 89 602

VÉSZ alkalmazáson kiküldött üzenetek száma 9 283

BM OKF Facebook-oldal kedvelői 81 018

Legnépszerűbb Facebook-poszttal elért 
emberek száma 3,3 millió

Médiaszerveren publikált fotók száma 15 894

Honlapon (országos és megyei) megjelent
hírek száma 8 003

Kiadott közlemények száma 4 215

Nyilatkozatok száma 7 997
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 A Facebokon a legkedveltebb posztunkkal 3,3 millió 
embert értünk el. A legtöbben, összesen 45 715-en egy 
szeptember 22-i őzmentést bemutató posztot kedveltek. 
Több mint 14 ezren egy gyűrűeltávolításról szóló videót 
osztottak meg. Ezen a felületen az év során 7534 kér-
dést kaptunk. Az Instagram-profilunk év végére elérte 
a 11 ezer követőt, számuk egy év alatt megduplázódott. 
2020-ban 1117 posztot helyeztünk ki erre a közösségi 
felületre. A legtöbben, 2347-en egy szeptember 8-i, 
különböző munkaruhákat bemutató videót kedveltek. 

 Új felület, új lehetőségek. A kataszt-
rófavédelem június 15-én indította el 
Twitter-fiókját. A közösségimédia-fe-
lületek közül itt kommunikálunk a leg-
hivatalosabb hangnemben, elsősorban 
nemzetközi partnereinket megcélozva.

 A katasztrófavédelem a Youtube 
videómegosztó felületet 2020 május 
18-a óta használja. 189 videót helyez-
tünk ki, amelyek 7605 feliratkozót 
hoztak a szervezeti csatornára, csak-
nem egymillió néző találkozott az 
elmúlt hónapokban a katasztrófavédelem tartalmaival. 
Legtöbben, csaknem százezren egy kacsák mentéséről 
szóló anyagra voltak kíváncsiak. A második legnézet-
tebb 2020-as videó egy vonuló gépjárműfecskendő 
fedélzeti kamerájával készült, ezt 24 ezer 83-an látták. 
A harmadikban pedig a Komondor járművet ismerheti 
meg a néző.

 Az új területek meghó-
dítása mellett fontos a ha-
gyományok megtartása, az 
eddigi eredmények hang-
súlyozása, a régi és stabil 
kapcsolatok megőrzése, 
ápolása. Továbbra is van 
havi megjelenésű újságunk, 
tisztelgünk a múlt eredmé-
nyei, a hősök és a háttérben 
dolgozók előtt. Végigkísérte 
az évet az a törekvésünk, 
hogy emberközelivé tegyük 
a szervezetet, és arcot ad-
junk a hősöknek. 
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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-Csanád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgató

Kiss András Zoltán
tűzoltó dandártábornok

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 dandártábornok

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;
• földtani veszély;
• veszélyes üzem

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI 
TÉRKÉP

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

A MEGYE ALAPADATAI

Terület nagysága: 4 429 km2

Települések száma: 301
Városok száma: 14
Lakosság száma: 359 109 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 4
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 5
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 3
Önkormányzati tűzoltóságok száma: -
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 20
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  Baranya megyében 2020-ban a szabadtéri tűzesetek 
száma jelentősen, több mint egynegyedével csökkent az 
előző évhez képest, míg az otthon keletkezett tűzesetek 
száma 27  százalékkal, a műszaki mentések száma pedig 
kis mértékben emelkedett. A megye tűzoltóegységeinek 
csaknem húsz százalékkal kevesebb közlekedési bal-

 Az önkéntes tűzoltó egyesületek több mint százötven 
káresetnél működtek közre 2020-ban, beavatkozásaik 
száma szinte kiegyenlítődik a tűzesetek és a műszaki 
mentések között. A BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által kiírt 
pályázaton tizenöt baranyai önkéntes tűzoltó egyesület 
részesült összesen több mint 11 millió 200 ezer forint tá-
mogatásban, amelynek keretében számos felszereléssel, 
berendezéssel, valamint védőeszközökkel és járművekkel 
gyarapodtak. A megyei igazgatóság gépjárműparkja is 
bővült, egy új VW Amarok erdőtüzes szer került a pécsi 
hivatásos tűzoltó-parancsnokságra.
 

 Halálos tűzesettel indult az év. Szilveszter éjszaka 
Pellérd Szőlőhegyen egy családi házban keletkezett 
tűz. A pécsi hivatásos tűzoltók négy egysége érkezett 

esetnél kellett beavatkozniuk, mint az előző évben. Az 
életmentések száma évről évre emelkedik a megyében, 
2016-hoz képest ez a szám megduplázódott. 

a helyszínre, ekkor a ház már teljes terjedelmében 
égett, a födém pedig beomlott. A tűzoltók két sugárral 
oltották el a tüzet, ezt követően sugárvédelem mellett 
átvizsgálták az ingatlant, ahol egy holttestet találtak. 
A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat az eset jellegére 
tekintettel tűzeseti helyszíni szemlét folytatott le. Július 
végén Pécsett, a Maléter Pál utcában egy négyemeletes 
panelépület második emeleti lakásának konyhájá-
ban keletkezett tűz. A lakásban ketten tartózkodtak, 

Baranya megye Vonulási adatok

Tűzesetek

424

1016

1209

9

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése

0 100 200 300 400 500 600 700 800

102

19

7

0

536

738

ADR hatálya alá tartozó járművek

ADN hatálya alá tartozó járművek

RID hatálya alá tartozó járművek

ADN telephelyi ellenőrzések

ADR telephelyi ellenőrzések

RID telephelyi ellenőrzések

Műszaki mentések megoszlása
 

 

 

 

 

 

Közúti baleset: 227

Viharkár miatti beavatkozás: 98

Vízkárok elhárítása: 27

Sérült mentése: 27

Faeltávolítás: 282

Épületomlás, magasépület-baleset: 15

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan: 7

Gázszivárgás: 55

Szén-monoxid-szivárgás: 38

Állatmentés: 24

Vízi baleset: 2

Légi baleset: 1

Egyéb: 69

Tűzesetek megoszlása

 

 

Szabad területen: 261

Közúton: 24

Egészségügyi, szociális létesítmény területén: 4 

Nevelési, oktatási létesítmény területén: 5

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:  - 

Mezőgazdasági létesítmény területén: 1

Tárolással kapcsolatosan: 27

Otthon: 251

Egyéb: 57
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egyiküket füstmérgezés gyanújával kórházba szállítot-
ták. Az épületet további tizenhárom lakónak is el kellett 
hagynia. A pécsi hivatásos tűzoltó-parancsnokság öt 
egységét riasztották a helyszínre, az érintett lakás feletti 
szinteken öt embert elzárkóztattak a beavatkozás idejére. 
A tűzoltók két sugárral oltották el a tüzet.

 Szalagkorlátnak csapódott egy üres tartányos kami-
on az M6-os autópályán, Szebény közelében március 
24-én. A véméndi hivatásos tűzoltók vonultak a hely-
színre, átvizsgálták és áramtalanították a kamiont.  
A jármű vezetője nem tudott kiszállni, őt a tűzoltók és 
a mentőszolgálat szakemberei emelték ki. A sérültet  
a helyszínen ellátták, majd kórházba szállították.  
A tartányos pótkocsi palástja enyhén benyomódott, 
ahogy a vezetőfülke bebicskázott, de nem szakadt át, 
így veszélyes anyag nem jutott a környezetbe. 

 Augusztus 17-én Pécsvárad közelében, a martonfai 
elágazónál egy személyautó és egy kisbusz ütközött 
össze. A járművekben összesen nyolcan utaztak, közülük 
hárman az autóban rekedtek. A pécsi hivatásos tűzol-
tók és a Baranya megyei katasztrófavédelmi műveleti 
szolgálat vonult a helyszínre. A tűzoltók feszítővágó 
berendezést használva emelték ki az utasokat, miközben 
egy sugárral biztosították a helyszínt. A balesetben öten 
sérültek meg, őket mentőhelikopterrel és mentőautóval 
szállították kórházba. A műszaki mentés ideje alatt teljes 
útzár volt az érintett szakaszon.

Baranya megye

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 2 148

ebből: iparbiztonság: 87

 piacfelügyelet: -

 polgári védelem: 1

 településrendezés: 32

 tűzvédelem: 989

 vízügy, vízvédelem: 1 039

Hatósági ellenőrzések: 2 459

Hatósági szemlék: 420

Szakhatósági eljárások: 1 788

ebből: iparbiztonság: 7

 tűzvédelem: 450

 vízügy, vízvédelem: 1 331
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Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma: 56
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települések száma: 245

Regisztrált szolgáltatók száma: 9

Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma: 6

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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E-mail: baranya.titkarsag@katved.gov.hu
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Bács-Kiskun megye

A MEGYÉRE JELLEMZŐ 
VESZÉLYEZTETETTSÉG

• nagy kiterjedésű erdőtüzek;
• ár- és belvíz;
• 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: 505 220 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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 Bács-Kiskun megyében a természeti kockázatok 
közül a szabad területi, azok közül is az erdőtüzek a leg-
gyakoribbak. Már a kora tavaszi időszakban is számos 
alkalommal dolgoztak a megye tűzoltói a nádasokban, 
tarlókon keletkezett tüzek megfékezésén, február 2-án 
például egy százhektáros területen csaptak fel a lángok 
Szabadszállás közelében.

 2020 végén új épületbe költözött a kiskőrösi hivatásos 
tűzoltó-parancsnokság. A projekt 919 millió 848 ezer 
forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból 
valósult meg. A létesítmény egy új, több mint ezer négy-
zetméteres tűzoltólaktanyát, egy önálló raktárépületet 
és egy sportpályát foglal magában.

 Bács-Kiskun megyében számos régi, nagy hagyomány-
nyal rendelkező tűzoltó egyesület működik, amelyek 
tűzvédelmi szerepe az adott településen meghatározó. 
Jelenleg negyven olyan egyesület van, amelyik mentő 

 A megyében máig sok a hagyományos, tanyás ingatlan, 
a nádfedésű épület. Az ilyen helyen keletkezett tüzek 
több kihívást is jelentenek: a tanyavilág házait nehéz 
megközelíteni, a nádtetős házakban égő lángokat pedig 
nehéz oltani. Január 15-én a kerekegyházi önkormány-
zati, illetve a kecskeméti és a dabasi hivatásos tűzoltók 
Kunbaracs külterületén egy száznyolcvan négyzetméteres 
istálló nádborítású tetőszerkezetét oltották. November 
16-án a helyi önkormányzati és a kecskeméti hivatásos 
egységek Kerekegyháza külterületén szintén egy nádfe-
deles családi ház tüzéhez vonultak.

tűzvédelmi feladatokat lát el. Ballószög önkéntes tűzoltó 
egyesülete október elsejétől az országban ötvenkilen-
cedikként, a megyében pedig negyedikként kapta meg 
az önálló beavatkozásra való jogosultságot. Október 
18-án ünnepélyes keretek között emlékeztek meg a Ke-
celi Tűzoltóság fennállásának 150. évfordulójáról, ahol 
díszszalag-adományozásra is sor került.

 Bács-Kiskun megyében Kiskunhalason, Baján, Kis-
kunfélegyházán és Kecskeméten segítettek véradással 

Bács-Kiskun megye Vonulási adatok
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Szabad területen: 507

Közúton: 51

Egészségügyi, szociális létesítmény területén: - 

Nevelési, oktatási létesítmény területén: 2

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:  12

Mezőgazdasági létesítmény területén: 22

Tárolással kapcsolatosan: 42

Otthon: 367

Egyéb: 802

Műszaki mentések megoszlása
 

 

 

 

 

 

Közúti baleset: 416

Viharkár miatti beavatkozás: 396

Vízkárok elhárítása: 192

Sérült mentése: 54

Faeltávolítás: 569

Épületomlás, magasépület-baleset: 23

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan: 3

Gázszivárgás: 73

Szén-monoxid-szivárgás: 44

Légi baleset: 1

Vízi baleset, jégről mentés: 3

Állatmentés: 33

Egyéb: 433

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 1 345

ebből: iparbiztonság: 141

 piacfelügyelet: -

 polgári védelem: -

 településrendezés: 40

 tűzvédelem: 660

 vízügy, vízvédelem: 504

Hatósági ellenőrzések: 6 501

Hatósági szemlék: 562

Szakhatósági eljárások: 1 429

ebből: iparbiztonság: 18

 tűzvédelem: 704

 vízügy, vízvédelem: 707
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a tűzoltók. A Természeti Katasztrófák Csökkentésé-
nek Világnapja alkalmából a Magyar Vöröskereszt és 
a katasztrófavédelem által közösen szervezett akción 
irányított véradásra is volt lehetőség.

 2020-ban is megnyitotta kapuit a fiatalok előtt a tűz-
oltótábor Kunbaracson. A kétszer egyhetes tematikus 
tűzoltótáborban tűzoltást és műszaki mentést tanultak 
a gyerekek színes szabadidős programokkal tarkítva.

 Egy szárazáru tárolására használt, négyezer négyzet-
méteres raktár tetőszerkezete égett teljes terjedelmében 
Izsák külterületén április 26-án. A tüzet a Bács-Kiskun 
megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása 
mellett kilenc település csaknem ötven tűzoltója oltotta 
nyolc vízsugárral és két vízágyúval. Oltás közben a rajok 
tíz targoncát is kivittek a csarnokból. 

Szeptember 23-án egy papírtekercseket szállító kamion 
és egy burgonyát fuvarozó kisteherautó ütközött össze az 
53-as számú főúton, Dunatetétlen térségében. A baleset-

ben egy ember a helyszínen életét vesztette, ketten pedig 
megsérültek. A solti és a kiskőrösi hivatásos tűzoltók két 
embert feszítővágó berendezés segítségével emeltek ki 
az összeroncsolódott kisteherautóból. 

Bács-Kiskun megye
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Békés megye

A MEGYÉRE JELLEMZŐ 
VESZÉLYEZTETETTSÉG

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

tároló és felhasználó üzemek;
• kritikusinfrastruktúra-elemek 

sérülése

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI 
TÉRKÉP

 I. osztály: 13 település
 II. osztály: 38 település
 III. osztály: 24 település

A MEGYE ALAPADATAI

Terület nagysága: 5 631 km2

Települések száma: 75
Városok száma: 22
Lakosság száma: 330 542 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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gépjárművet, a tótkomlósi önkéntes tűzoltó egyesület 
és a gyulai járási mentőcsoport egy-egy felmálházott 
Volkswagen Amarok csapatszállító járművet vehetett 
át. Az önkéntesek tűzoltó egyesületek számára kiírt 
pályázaton Békés megyében tizennyolc egyesület nyert 
összesen csaknem 13 és félmillió forintnyi támogatást.

 2020-ban a katasztrófavédelmi főigazgatóság meghí-
vásos tekeversenyén a második helyet a gyulai hivatásos 
tűzoltó-parancsnokság csapata nyerte el. Makra György 
tűzoltó főtörzsőrmesternek egyéniben az első helye-
zést is sikerült megszereznie. De Békés megyei sikerek 
születtek a február 20-i mátraszentistváni síparkban 
megrendezett Tűzoltó Sí- és Téli Terepfutóversenyen 
is: Kohut Pál tűzoltó százados síelésben az ötven felet-

tiek kategóriájában az előkelő második helyen végzett, 
Bánfi András tűzoltó főtörzszászlós pedig terepfutásban  
a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Békés megye

 2020-ban Békés megye tűzoltóit több mint kéte-
zer-kétszáz, beavatkozást igénylő eseményhez riasz-
tották. A szabadtéri tüzek száma jelentősen csökkent 
a megelőző évekhez képest, kisebb mértékű emelkedés 
az otthon jellegű építményekben keletkezett tűzesetek 
számában volt megfigyelhető. Sok munkát adott a megye 
tűzoltóinak a viharos időjárás idén is, de az ilyen esetek 
száma nem haladta meg az előző év beavatkozásainak 

mennyiségét. A közlekedési balesetek száma 20 száza-
lékkal csökkent 2019 adataihoz képest. Összességében  
a megyében az esetek száma csökkenő tendenciát mutat, 
a beavatkozást igénylő esetek szinte mindegyikét a leg-
alacsonyabb riasztási fokozatban kezelni lehetett, nagy 
erőket igénylő beavatkozás 2020-ban nem volt.

 Az orosházi hivatásos tűzoltó-parancsnokság gép-
járműparkja 2020 év elején egy új, IVECO Magirus 
típusú létraszerkezetes speciális járművel gazdagodott. 
Július tizenötödikén az igazgatóság egy erdőtüzek ol-
tására alkalmas Volkswagen Amarok gyorsbeavatkozó 
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Szabad területen: 241

Közúton: 55

Egészségügyi, szociális létesítmény területén: 2 

Nevelési, oktatási létesítmény területén: 1

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:  10

Mezőgazdasági létesítmény területén: 24

Tárolással kapcsolatosan: 15

Otthon: 257

Egyéb: 68

Műszaki mentések megoszlása
 

 

 

 

 

 

Közúti baleset: 183

Viharkár miatti beavatkozás: 396

Vízkárok elhárítása: 53

Sérült mentése: 79

Faeltávolítás: 424

Épületomlás, magasépület-baleset: 29

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan: 2

Gázszivárgás: 37

Szén-monoxid-szivárgás: 61

Állatmentés: 30

Egyéb: 259

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 1 112

ebből: iparbiztonság: 66

 piacfelügyelet: -

 polgári védelem: -

 településrendezés: 40

 tűzvédelem: 385

 vízügy, vízvédelem: 671

Hatósági ellenőrzések: 1 489

Hatósági szemlék: 372

Szakhatósági eljárások: 1 201

ebből: iparbiztonság: 1

 tűzvédelem: 575

 vízügy, vízvédelem: 625



Békés megye

 Több halálos közúti baleset is történt 2020-ban Békés 
megyében. Augusztus 3-án Gyomaendrőd és Körösladány 
között csapódott árokba egy autó, vezetője a helyszínen 
meghalt. Október 4-én Végegyháza és Mezőhegyes között 
árokba hajtott, majd a tetejére borult egy személykocsi, 
a sofőr ebben a balesetben is életét vesztette. Október 
19-én is meghalt egy ember egy karambolban, akkor 
Pusztaottlaka közelében rohant egymásba egy tehergép-
kocsi és egy autó.

Az év végén nagyobb tűzesetek is voltak Békés me-
gyében. December 20-án hajnalban egy melléképület 
égett teljes terjedelmében Csorváson. A tűz átterjedt a 
szomszédos főépületre, a melléképületben pedig három 
háztartási gázpalack felrobbant. A háromszáz négyzetmé-
teren pusztító tüzet a csorvási önkéntes, az orosházi és  

a békéscsabai hivatásos tűzoltók, valamint a megyei ka-
tasztrófavédelmi műveleti szolgálat öt vízsugárral oltotta 
el. Pár nappal később, karácsony első estéjén egy mező-

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

egyik tagja kijutott az épületből, őt a mentők kórházba 
szállították, azonban a másik ember életét vesztette. 
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Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
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Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma: 2

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma: 73

Regisztrált szolgáltatók száma: 8

Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma: 1

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése
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ADN telephelyi ellenőrzések

ADR telephelyi ellenőrzések

RID telephelyi ellenőrzések

berényi lakóházban csaptak fel a lángok. A káresethez 
a békéscsabai, a szeghalmi és a mezőberényi hivatásos 
tűzoltók, valamint a megyei katasztrófavédelmi műveleti 
szolgálat vonult, az egységek a lángokat rövid időn belül 
megfékezték. Az eset során az ingatlanban lakó idős pár 
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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: 29
Lakosság száma: 637 064 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 4
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 9
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 6
Önkormányzati tűzoltóságok száma: -
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 39
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 Kiemelkedően sok ipari tevékenységet folytató gaz-
dálkodó szervezet, valamint veszélyes anyagokkal fog-
lalkozó üzem működik Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben, számuk ráadásul folyamatosan nő. Szinte minden 
évben bekövetkezik egy-egy jelentősebb ipari tűzeset, 
az oltásnál ilyenkor a főfoglalkozású létesítményi és 
hivatásos tűzoltók összefogására van szükség. Nyolc 
vízsugárral és két vízágyúval oltották el a tűzoltók azt  
a tüzet, amely március 12-én, Tiszaújváros ipari területén 
egy acélszerkezetű, nyitott tároló színben keletkezett. 
Mintegy háromszáz négyzetméteren égtek hordókban, 
műanyag tartályokban és konténerekben tárolt anyagok. 
A nagy intenzitású, gyorsan terjedő tűzben egymás után 
robbantak fel a hordók, a hatalmas hő több vasúti tartály-
kocsit is veszélyeztetett. Az oltásban ötvenkét tűzoltó vett 
részt húsz járművel. Az érintett telephelyen és a város 
különböző részein két katasztrófavédelmi mobil labor 
vizsgálta a levegőben lévő károsanyag-koncentrációt, 
amely nem haladta meg az egészségre ártalmas szintet. 

 Kigyulladt és teljes terjedelmében égett március 8-án 
egy kilencvenhat négyzetméteres, kétszintes borház 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Miskolcon, a Mélyvölgy utcában. A tűzhöz a miskolci és 
a kazincbarcikai hivatásos tűzoltókat riasztották, akik  
a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 
öt vízsugárral oltották el a lángokat. Az eset során senki 
nem sérült meg.   

 Három személygépkocsi ütközött össze december 11-én 
a 3-as főúton, Mezőkövesd külterületén. A mezőkövesdi 
hivatásos tűzoltók feszítővágó berendezés segítségével az 
egyik autóból egy embert kiszabadítottak, majd átadták 
őt a mentőknek. 

Vonulási adatok

Tűzesetek

118

3303

2784

1241

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

Tűzesetek megoszlása

 

 

Szabad területen: 1 406

Közúton: 66

Egészségügyi, szociális létesítmény területén: 1 

Nevelési, oktatási létesítmény területén: 1

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:  18

Mezőgazdasági létesítmény területén: 19

Tárolással kapcsolatosan: 27

Otthon: 595

Egyéb: 181

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 2  801

ebből: iparbiztonság: 34

 piacfelügyelet: -

 polgári védelem: -

 településrendezés: 136

 tűzvédelem: 1 647

 vízügy, vízvédelem: 984

Hatósági ellenőrzések: 118

Hatósági szemlék: 710

Szakhatósági eljárások: 2 662

ebből: iparbiztonság: 15

 tűzvédelem: 841

 vízügy, vízvédelem: 1 904

Műszaki mentések megoszlása
 

 

 

 

 

 

Közúti baleset: 480

Viharkár miatti beavatkozás: 266

Vízkárok elhárítása: 245

Sérült mentése: 44

Faeltávolítás: 628

Épületomlás, magasépület-baleset: 57

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan: 15

Gázszivárgás: 146

Szén-monoxid-szivárgás: 52

Légi baleset: 1

Vízi baleset, jégről mentés: 1

Állatmentés: 78

Egyéb: 321
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 Az önkéntes mentőszervezetek és tűzoltó egyesületek 
támogatására kiírt 2020. évi pályázatnak köszönhetően 
a mentőszervezetek összesen 3,2 millió, míg a tűzoltó 
egyesületek 18,8 millió forint értékben nyertek támoga-
tást. Az „EU Polgári Védelmi komplex modulok létreho-
zása” projekt keretében EDR-terminállal gazdagodtak a 
megye járási mentőcsoportjai és a BÜKK Mentőcsoport, 
utóbbinak egy VW Amarok típusú gépkocsival is bővült  
a járműparkja. Az önkéntes mentőszervezetek fejlesz-
tésére irányuló uniós projektnek köszönhetően a to-

vábbiakban három quad és a szállításukhoz szükséges 
utánfutó is segíti az önkéntesek munkáját. 

 Októberben és novemberben harmincnyolc települési 
önkéntes mentőcsoport újraminősítő gyakorlatát szer-
vezte meg és bonyolította le az igazgatóság. A Putnok, 
Sajóvelezd és Szalonna települési önkéntes mentőcsopor-
tok valós alkalmazással, a Bódva és a Sajó folyón végzett 
árvízi védekezéssel váltották ki a gyakorlatot. Október 
közepén rövid időn belül nagy mennyiségű csapadék 
hullott az ország északi vízgyűjtőinek területén, amelynek 
következtében több folyó vízszintje is jelentősen meg-
emelkedett Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Az árvízi 
védekezés részleteiről a Krónika hasábjain olvashatnak.

 A hivatásos tűzoltóság 150 évvel ezelőtti megalakulása 
előtt tisztelegve országos vándorkiállítás indult útjára, 

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

amelynek első állomása Miskolc volt, ahol 147 éve mű-
ködik hivatásos tűzoltóság.

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
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Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma: 77

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma: 281

Regisztrált szolgáltatók száma: 10

Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma: 2

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése
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Csongrád-Csanád 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: 5 település
 II. osztály: 23 település
 III. osztály: 32 település

A MEGYE ALAPADATAI

Terület nagysága: 4 263 km2

Települések száma: 60
Városok száma: 9
Lakosság száma: 398 332 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 2
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 5
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 2
Önkormányzati tűzoltóságok száma: -
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 21
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Csongrád-Csanád megye

a műszaki mentések száma pedig nem haladta meg  
a 2019-es esetek 65 százalékát. A 2019 őszén tomboló 
vihar óta a szélsőséges időjárási jelenségek elkerülték a 
megyét, de a kisebb viharkárok így is az összes műszaki 
beavatkozás csaknem felét adták 2020-ban. A hivatásos 
tűzoltók az elmúlt évben is számíthattak az önkéntes 
kollégák támogatására: összesen 148 esetben, az összes 
beavatkozás 6 százalékában dolgoztak a hivatásos egysé-
gekkel együtt, főként viharkároknál és a szabad területen 
bekövetkezett tűzeseteknél. Így történt ez például egy 
szegedi szeméttelep júliusi, hosszú órákon át tartó tüzénél 
is, amelyről a Krónika hasábjain olvashatnak részleteket.

 Áprilisban volt az évben a megye legnagyobb kiter-
jedésű szabadtéri tüze. Az 55-ös főút mellé riasztották 
a szegedi egységeket: huszonöt hektáron égett a nádas, 

 Beavatkozások szempontjából az átlaghoz képes csen-
desebb évet zárt Csongrád-Csanád megye 2020-ban.  
A tűzesetek száma az elmúlt évhez képest 14 százalékkal 
csökkent. A szabad területen keletkezett tüzek száma 
2019-hez képest mintegy 20 százalékkal esett vissza,  

az erős szél miatt a lángok gyorsan terjedtek a száraz 
növényzetben. A lángoktól több mint húsz tűzoltó védte 
meg sikeresen a környező tanyákat.  

 Négy felnőtt és egy gyermek sérült meg abban a bal-
esetben, amely 2020 augusztusában következett be 
Hódmezővásárhelynél. Egy gázolajat szállító tartályautó 
és egy személyautó ütközött össze az elkerülő út egyik 
kereszteződésében. A város hivatásos egységei mellett  
a katasztrófavédelmi mobil labor is a helyszínre érkezett. 
A súlyos sérültet a tűzoltók egy mély árokban emelték 
ki a roncsok közül. 

Vonulási adatok

Tűzesetek

2

1051

1337

343

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

Tűzesetek megoszlása

 

 

Szabad területen: 335

Közúton: 44

Egészségügyi, szociális létesítmény területén: 7 

Nevelési, oktatási létesítmény területén: 3

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:  8

Mezőgazdasági létesítmény területén: 10

Tárolással kapcsolatosan: 20

Otthon: 264

Egyéb: 9

Műszaki mentések megoszlása
 

 

 

 

 

 

Közúti baleset: 198

Viharkár miatti beavatkozás: 265

Vízkárok elhárítása: 43

Sérült mentése: 41

Faeltávolítás: 341

Épületomlás, magasépület-baleset: 14

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan: 6

Gázszivárgás: 41

Szén-monoxid-szivárgás: 68

Állatmentés: 22

Egyéb: 141

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 2 618

ebből: iparbiztonság: 41

 piacfelügyelet: -

 polgári védelem: -

 településrendezés: 38

 tűzvédelem: 1 242

 vízügy, vízvédelem: 1 297

Hatósági ellenőrzések: 1 445

Hatósági szemlék: 445

Szakhatósági eljárások: 2 177

ebből: iparbiztonság: 8

 tűzvédelem: 605

 vízügy, vízvédelem: 1 564

Kéményseprőipari tevékenység
 

 

 

 

 

 

Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma: 11

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma: 51

Regisztrált szolgáltatók száma: 10

Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma: 2
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Csongrád-Csanád megye Csongrád-Csanád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
6721 Szeged, Berlini körút 16-18.
E-mail: csongrad.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu

 Önkéntes mentőszervezeteknek és tűzoltó egyesüle-
teknek tartott közös terepgyakorlatot november elején 
az igazgatóság. A kétnapos mindszenti gyakorlat fő célja  
a szentesi kirendeltség területén működő települé-
si önkéntes mentőcsoportok nemzeti minősítésének 
megújítása volt, amelyen több mint huszonöt önkéntes 
tűzoltóság és mentőcsoport vett részt.

2020 júniusában a megye neve megváltozott, így az 
igazgatóság hivatalos neve Csongrád-Csanád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság lett. Az új névhez új 
csapatzászló is járt, amelyet nyáron vett át a megyei 
igazgató. 

 2020-ban teljesen új tetőt kapott a hódmezővásárhelyi 
tűzoltólaktanya, megújult és korszerűsödött a csongrádi 
tűzoltóság fűtési rendszere, valamint a szegedi laktanya 
villámvédelmi rendszere. A katasztrófavédelem uniós pro-
jektjeinek és saját beszerzéseinek köszönhetően júliusban 
öt vadonatúj jármű érkezett Csongrád-Csanád megyébe. 
Egy Volkswagen Amarok erdőtüzes gyorsbeavatkozó, egy 
S3 kategóriájú, duplafülkés, többcélú Komondor MPV 
gépjármű, valamint egy Ford Ranger katasztrófavédelmi 
műveleti szolgálati gépjármű állt rendszerbe a megyei 

igazgatóságon. A Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszol-
gálat mentéseit pedig a továbbiakban két VW Amarok 
árvízi és lakosságvédelmi gépjármű segíti.

 2020-ban a járványhelyzet miatt elmaradt a tavaszi 
Ultrabalaton, de a szegedi tűzoltók feltalálták magukat: 
a tűzoltólaktanyában mind a 221 kilométert lefutották. 
Két futógépen váltották egymást; összesen negyvenhét 
tűzoltó vállalkozott a sportos kihívásra. 17 óra és 40 
perc kellett ahhoz, hogy teljesítsék a távot. Az extrém 
futóversenyt végül ősszel megtartották a szervezők a 
Balaton körül, a szegedi tűzoltók pedig természetesen 
ott is rajthoz álltak.

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
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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: 6 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: 418 603 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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 Mikrobusszal és két ügyintézői járművel bővült az 
igazgatóság gépjárműparkja. A sárbogárdi hivatá-
sos tűzoltó-parancsnokságon egy erdőtüzes gyorsbe-
avatkozó, Székesfehérváron pedig egy S3 kategóriájú 
Komondor tűzoltóautó állomásozik 2020 nyara óta. 

Az épületkorszerűsítési program részeként megkez-
dődött a dunaújvárosi laktanya villamos hálózatának 
felújítása. Az önkéntes mentőszervezetek fejlesztését 
és felkészítését célzó európai uniós projekt keretében 
egy-egy quaddal és utánfutóval gazdagodott a móri és 
a martonvásári járási mentőcsoport. Emellett Fejér 
megyéből még egyéni védőruházatot és gyakorló 
ruházatot vehetett át három járási mentőszervezet.  
A katasztrófavédelem önkéntes tűzoltó egyesületek és 
mentőszervezetek részére kiírt pályázatán az igazgató-
sághoz tartozó huszonhét szervezet, valamint három 
tűzoltó egyesület vett sikerrel részt. 

 A sárbogárdi egykori honvédlaktanya egyik üres 
épületében két lesötétített gyakorlópályát alakított ki az 
igazgatóság. Az egyik egy földszinti, nyolc helyiségből 
álló, fix elrendezésű tér, míg a másik egy alacsony bel-
magasságú, sok helyiséges pince, amely a beépített ajtók 
segítségével labirintusszerűen átrendezhető.

Fejér megye

 A járványhelyzetben a nagy hagyományokra visszate-
kintő rajzpályázatokon keresztül tartották a kapcsolatot 
a tűzoltók a legifjabb generációval. A tűzmegelőzési 
bizottság alkotói pályázata mellett a bicskei önkormány-
zati tűzoltók minden tavasszal felhívással fordulnak  
a gyerekek felé, amelynek különlegessége, hogy a leg-
kreatívabb rajzok egy éven át a bicskei tűzoltóautókat 

díszítik. A 2020-as pályázatra beküldött alkotások közül 
tizenhat gyerekrajz került fel a bicskei tűzoltók mindkét 
gépjárműfecskendőjére és a létraszerre.

A Fejér Önkéntes Mentőszervezet és nyolc járási mentő-
csoport tagjaként összesen háromszázhetvenhét önkén-
tes támogatta a hivatásos tűzoltók munkáját szélviharban 
kidőlt fák és leszakadt ágak eltávolításánál, valamint 
a nyári villámárvizek és felhőszakadások után felgyü-
lemlett, ingatlanokat veszélyeztető csapadék szivattyú-
zásánál. A legösszetettebb beavatkozásra a legnagyobb 
esetszámmal Gyúrón került sor: százötven ingatlant 

Vonulási adatok

Tűzesetek

9

951

1676

891

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

Tűzesetek megoszlása

 

 

Szabad területen: 428

Közúton: 48

Egészségügyi, szociális létesítmény területén: 5 

Nevelési, oktatási létesítmény területén: 1

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:  12

Mezőgazdasági létesítmény területén: 9

Tárolással kapcsolatosan: 19

Otthon: 208

Egyéb: 221

Műszaki mentések megoszlása
 

 

 

 

 

 

Közúti baleset: 477

Viharkár miatti beavatkozás: 257

Vízkárok elhárítása: 74

Sérült mentése: 48

Faeltávolítás: 312

Épületomlás, magasépület-baleset: 13

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan: 5

Gázszivárgás: 36

Szén-monoxid-szivárgás: 33

Állatmentés: 30

Egyéb: 391

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 1 814

ebből: iparbiztonság: 56

 piacfelügyelet: -

 polgári védelem: -

 településrendezés: 67

 tűzvédelem: 632

 vízügy, vízvédelem: 1 059

Hatósági ellenőrzések: 959

Hatósági szemlék: 448

Szakhatósági eljárások: 3 038

ebből: iparbiztonság: -

 tűzvédelem: 727

 vízügy, vízvédelem: 2 311
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Fejér megye

érintett a villámárvíz, és ezekből száznál kellett véde-
kezni, homokzsákokat kihelyezni, vizet eltávolítani. Az 
egyik épületből egy csecsemőt, két nagyobb testvérét és 
a szüleiket az érdi hivatásos és a martonvásári önkéntes 
tűzoltók az ablakon át mentették ki, majd saját terepjáró-
jukkal a család rokonainál helyezték őket biztonságba.  

 Sorház jellegű nyaralóépület gyulladt ki november 17-
én Agárdon. A hat lakásból kettő teljes terjedelmében, 
másik kettőnek a beépített tetőszerkezete égett. A lán-
gokat a Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti szol-
gálat irányítása mellett hat vízsugárral a székesfehérvári 
hivatásos tűzoltók fojtották el. Az utómunkálatok során 

négy propánbutángáz-palackot vittek ki az épületből.  
A kigyulladt nyaralórészben egy ember tartózkodott, 
akit mentőhelikopter szállított kórházba, ám olyan 
súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem 
lehetett megmenteni. 

 Villám csapott egy nádfedeles házba augusztus 17-én 
Sukorón. A körülbelül száz négyzetméteres, három-
szintes ház tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. 
A lángokat a Fejér megyei katasztrófavédelmi műveleti 
szolgálat irányítása mellett a székesfehérvári, a puszta-
szabolcsi és a sárbogárdi hivatásos, valamint a velencei, 
a csákvári és a fehérvári önkéntes tűzoltók összesen 
hét vízsugárral fékezték meg. Az utómunkálatok során  
a tűzoltók kéziszerszámokkal bontották meg és húzták le 
az átizzott nádat, miközben folyamatosan vízzel áztatták. 
A tűz oltása így csaknem tíz órán át tartott.  Személyi 
sérülés nem történt.

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

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
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Önkéntes tűzoltó egyesület: 565

Önkéntes mentőszervezet: 134
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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: 2 024 833 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 5
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 14
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 4
Önkormányzati tűzoltóságok száma: -
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 22

119
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 Budapesten tizennyolc hivatásos tűzoltólaktanya 
működik, naponta kétszázötven tűzoltó áll szolgálatban.  
A fővárosi tűzoltók évente átlagosan tizennégyezer 
riasztást kapnak. Budapest tűzoltói 2020-ban két jeles 
alkalmat is ünnepeltek: Gróf Széchenyi Ödön 1870-ben 
alapította meg a budapesti hivatásos tűzoltóságot, a Do-
logház utcai központi laktanyát pedig 1895-ben építették 
fel, 125 éves múltra tekint vissza.

 A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság számos kü-
lönleges szolgálattal rendelkezik. Az FKI alpintechnikai 

Főváros
mentésekre is kiképzett egységei az első és a nyolcadik 
kerületi laktanyában állomásoznak. Az igazgatóság 
szervezetén belül működik az FKI Mentőkutyás Szol-
gálata, Szent Flórián tűzoltóhajója, doktorszolgálata és 
videócsoportja, valamint búvárszolgálata is. Szintén az 
igazgatóság szervezetében tevékenykedik a huszonnégy 
órás készenléti szolgálatot ellátó tűzvizsgáló szolgálat 
is. November 20-án adták át jelképesen azt a török 
kori ágyúgolyót, amelyet a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság tűzoltóbúvárai találtak merülési gyakorlat 
közben a Dunában.

 A fővárosi katasztrófavédelemnél két mobil labor 
működik. A járművek a kilencedik kerületi, illetve 
a Ferihegyi reptéri tűzoltólaktanyában állomásoznak. 
A szakterület 2020-ban kétezer-negyvenkilenc veszé-
lyesáru-szállítási ellenőrzést és százhatvanhat telephelyi 
veszélyesáru-ellenőrzést tartott. 

 A polgári védelmi szakterület kiemelkedő eseménye 
volt a Budapest Mentőszervezet nemzeti minősítő gya-
korlatának megszervezése és lebonyolítása októberben, 
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Szabad területen: 515

Közúton: 254

Egészségügyi, szociális létesítmény területén: 24 

Nevelési, oktatási létesítmény területén: 11

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:  69

Mezőgazdasági létesítmény területén: 8

Tárolással kapcsolatosan: 30

Otthon: 894

Egyéb: 306

Műszaki mentések megoszlása
 

 

 

 

 

 

Közúti baleset: 1 332

Viharkár miatti beavatkozás: 1 389

Vízkárok elhárítása: 189

Sérült mentése: 168

Faeltávolítás: 1 123

Épületomlás, magasépület-baleset: 120

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan: 63

Gázszivárgás: 251

Szén-monoxid-szivárgás: 479

Állatmentés: 96

Egyéb: 2 805
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Augusztus 11-én kigyulladt az építés alatt álló, Makovecz 
Imre által tervezett pesterzsébeti Összetartozás-temp-
lom tetőszerkezete, amelyet végül sikerült megmenteni  
a pusztulástól. Szeptember 18-án, a Vadászforduló ut-
cában szintén egy Makovecz által tervezett lakóépület 
tetőszerkezete gyulladt ki. Harminc tűzoltó tíz tűzoltó 
gépjárművel oltotta el a tüzet. 

amelyen a mentőszervezet huszonegy tagszervezetének 
százötvenegy önkéntese vett részt. A Budapest Men-
tőszervezet októberben részt vett a Vágáshután megtar-
tott nagyszabású, katasztrófa-elhárítási gyakorlaton is. 
Az igazgatóság működési területén az önkéntes tűzoltó 
egyesületek csaknem nyolcszázötven alkalommal vonul-
tak különböző káresetekhez és támogatták a hivatásos 
tűzoltók munkáját. Önállóan négyszázegy alkalommal 
avatkoztak be.

 Augusztus 20-22-e között a Nemzetközi Mentőkutya 
Szövetség (IRO) szabályzata alapján nemzeti minősítő 
vizsgát tartott a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Mentőkutyás Szolgálata. A vizsgán kilenc mentőkutyás 
szervezet negyvennyolc mentőkutya-vezetője és kutyája 
adott számot felkészültségéről a nemzetközi IRO bírók előtt.

Több kiemelt esemény is volt az év folyamán az igazga-
tóság életében. Április 9-én tűz ütött ki egy építés alatt 
álló irodaházban, Budapest tizenharmadik kerületé-
ben, a Fiastyúk utcában, erről a krónikában is írtunk. 

Főváros

 Október 8-án három kamion karambolozott az M0-
ás autóúton. Az egyik kamionban a sofőrre ráborult  
a műszerfal, a budapesti tűzoltók mentették ki. Először 
le kellett feszíteni a sofőrről a műszerfalat, majd le kellett 
vágni a pedálokat is. Saját lábán sétált ki a tűzoltólétrán 
a járműből, karcolásokkal megúszta.

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

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
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ADR hatálya alá tartozó járművek

ADN hatálya alá tartozó járművek

RID hatálya alá tartozó járművek

ADN telephelyi ellenőrzések
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RID telephelyi ellenőrzések

Tűzoltói beavatkozások száma 2020-ban
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Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 12 601

ebből: iparbiztonság: 113

 piacfelügyelet: -

 polgári védelem: -

 településrendezés: 31

 tűzvédelem: 9 607

 vízügy, vízvédelem: 2 850

Hatósági ellenőrzések: 5 223

Hatósági szemlék: 1 542

Szakhatósági eljárások: 4 035

ebből: iparbiztonság: 27

 tűzvédelem: 1 314

 vízügy, vízvédelem: 2 694



124 125

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

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: 473 141 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 4
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 4
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 3
Önkormányzati tűzoltóságok száma: -
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 70
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 Győr-Moson-Sopron megyében a műszaki mentések szá-
ma az összes káresemény felét tette ki, a tűzesetek száma 
az előző évhez viszonyítva jelentősen csökkent. A tűzesetek 
több mint egyharmada szabad területen következett be. 
A műszaki mentések negyven százalékát a szélsőséges 
időjárás következtében keletkezett viharkárok okozták.  
A viharos időjárás kárainak elhárításánál a hivatásos tűz-
oltók munkáját az önkéntes tűzoltó egyesületek, valamint 
az önkéntes mentőszervezetek folyamatosan segítették.

 A megyében hét önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó 
egyesület működik, 2020-ban nyolcvanhatszor önállóan 
avatkoztak be. A hivatásos egységeket támogató önkéntes 
tűzoltó egyesületek több mint nyolcszázhatvan alkalom-
mal vonultak különböző tűz- és káresetekhez. A nyár 
végén a hivatásos tűzoltók húsz helyszínen rendeztek 
az önkénteseknek összevont taktikai gyakorlatot, ezek 
során nyolcvanhárom raj szakmai felkészültségét és 
felszereléseik üzemképességét mérték fel.

 A megyében ötvenöt önkéntes mentőszervezet tá-
mogatja a katasztrófavédelmet a káresemények felszá-
molásában. Egy híján húsz közös beavatkozásuk volt, 
eltűnt embert kerestek, vagy a rendkívüli időjárás okozta 
vízkárok elhárításában, fakivágásban vettek részt. Az 
önkéntes és köteles polgári védelmi szervezet tagjainak 
összlétszáma meghaladja a hétezret. 

Győr-Moson-Sopron megye
 Az önkéntes mentőszervezetek számára kiírt pályá-

zaton tizenegy szervezet kapott támogatást, csaknem 
kétmillió-hétszázezer forint értékben. Uniós pályázatból 
a járási mentőszervezetek tagszervezetei közül Tét, Mo-
sonmagyaróvár, valamint Osli önkéntes tűzoltó egyesü-
lete egy-egy quadot vehetett át utánfutóval, a települési 
mentőszervezetek közül Mosonmagyaróvár, Bősárkány, 
és Tét általános, valamint bevetési védőruhával gazdago-
dott. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös pályázatán a megye 
önkéntes tűzoltó egyesületei csaknem ötvenmillió forint 
értékben nyertek el támogatást.

Vonulási adatok

Tűzesetek

10

769

1747

878

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

Tűzesetek megoszlása

 

 

Szabad területen: 262

Közúton: 75

Egészségügyi, szociális létesítmény területén: 4 

Nevelési, oktatási létesítmény területén: 4

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:  14

Mezőgazdasági létesítmény területén: 9

Tárolással kapcsolatosan: 32

Otthon: 271

Egyéb: 98

Műszaki mentések megoszlása
 

 

 

 

 

 

Közúti baleset: 417

Viharkár miatti beavatkozás: 427

Vízkárok elhárítása: 69

Sérült mentése: 51

Faeltávolítás: 272

Épületomlás, magasépület-baleset: 19

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan: 3

Gázszivárgás: 70

Szén-monoxid-szivárgás: 71

Állatmentés: 19

Egyéb: 329

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 2 329

ebből: iparbiztonság: 50

 piacfelügyelet: -

 polgári védelem: 1

 településrendezés: 133

 tűzvédelem: 1 444

 vízügy, vízvédelem: 701

Hatósági ellenőrzések: 3 244

Hatósági szemlék: 542

Szakhatósági eljárások: 2 512

ebből: iparbiztonság: 32

 tűzvédelem: 947

 vízügy, vízvédelem: 1 533
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Megújult a soproni katasztrófavédelmi kirendeltség 
szertár feletti épületrészének elektromos hálózata, felújí-
tások történtek a győri hivatásos tűzoltó-parancsnokság, 
a lébényi katasztrófavédelmi őrs és a mosonmagyar-
óvári katasztrófavédelmi kirendeltség épületében is.  
A dicsőségfalra felkerült, hogy több mint két évtize-
des, kimagasló szolgálatellátása elismeréséül dr. Áder 
János, köztársasági elnök a Magyar Ezüst Érdemkereszt 
katonai tagozatát adományozta Börzsei Arnold tűzoltó 
zászlósnak, a győri hivatásos tűzoltó-parancsnokság 
különlegesszer-kezelőjének. 

Győr-Moson-Sopron megye

 Január 15-én szerda délután árokba borult egy kamion 
az M1-es autópálya határ felé vezető oldalán, a 106-os 
kilométerszelvénynél, Bőny térségében. A jármű a tete-
jére borult, egy embert a műszaki mentést végző győri 
hivatásos tűzoltók szabadítottak ki a vezetőfülkéből, 
valamint áramtalanították a gépkocsit és megszüntet-
ték az üzemanyagfolyást. Később két daru segítségével 
kiemelték a huszonnégy tonnás szerelvényt az árokból. 

 Kigyulladt egy nyolc autót szállító tréler február 10-
én az M86-os autópálya 137-es kilométerénél. A tűzben 
hat autó teljesen kiégett, kettő pedig károsodott. Menet 
közben kigyulladt egy virágokat szállító kamion szeptem-
ber 15-én délután az M1-es autópályán, a győrszentiváni 

felhajtó után. A győri, a tatabányai és a pannonhalmi 
hivatásos tűzoltók a Győr-Moson-Sopron megyei ka-
tasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 
fékezték meg a lángokat.

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

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása

Tűzesetnél
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Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma: -

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma: 183

Regisztrált szolgáltatók száma: 13

Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma: 5

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése

270
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ADR telephelyi ellenőrzések

RID telephelyi ellenőrzések
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Hajdú-Bihar megye

A MEGYÉRE JELLEMZŐ 
VESZÉLYEZTETETTSÉG

• ár- és belvízi veszélyeztetettség;
• rendkívüli időjárási körülmények;
• veszélyes üzemek okozta 

veszélyeztetettség;
• nagy forgalmú közlekedési útvonalak;
• létfontosságú rendszerelemek 

működési zavarai

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: 541 285 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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alkalommal kidőlt fák, leszakadt faágak, továbbá a víz- és 
épületkárok adtak munkát a megye tűzoltóegységeinek. 

 A hivatásos állomány megközelítőleg száz gyakorla-
ton vett részt 2020-ban. Mind közül a legösszetettebb 
az a gyakorlat volt, amelyik egy bajba jutott légi jármű 
mentésével foglalkozott. A gyakorlatot a társszervekkel 
közösen a debreceni reptéren tartották meg. 

 Hajdú-Bihar megyében az előző évi adatokhoz képest 
a beavatkozást igénylő tűzesetek száma csaknem egyne-
gyedével csökkent. A műszaki mentések száma a tavalyi 
évhez képest viszont hat százalékos emelkedést mutat. 
Ez elsősorban a viharos időjárásnak tudható be, számos 

Hajdú-Bihar megye

 A megyében található, veszélyes anyagokkal foglal-
kozó és küszöbérték alatti üzemekben. Egy üzemzavar 
következett be egy földgáztároló létesítmény területén, 
amely jelentős anyagi kárral járt. A vízügyi és vízvédelmi 
hatósági eljárások közcélú vízi létesítmények és a saját 
célú vízi létesítmények engedélyének kiadására irányul-
tak. A hatósági eljárások csaknem negyven százalékát 
a mezőgazdasági beruházásokkal kapcsolatos pályázati 
eljárásokhoz köthető engedélyek kiadása jelentette, 
amelyek főként felszíni vizes vízhasználatra, öntözőte-
lep-fejlesztésekre vonatkoztak.

 Tavaly teljesen kicserélték a püspökladányi kataszt-
rófavédelmi kirendeltség és tűzoltóság elektromos 
vezetékeit, emellett megújult a berettyóújfalui, a haj-
dúszoboszlói és a hajdúnánási laktanya vezérlőrendszere.  
A járműparkba két személyautó és egy erdőtüzes terepjá-
ró került. Az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására 
kiírt pályázaton tizenkilenc Hajdú-Bihar megyei tűzoltó 
egyesület nyert támogatást, összesen több, mint tizenhat 
millió forint értékben.

Vonulási adatok

Tűzesetek

54

1123

2074

1105

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

Tűzesetek megoszlása

 

 

Szabad területen: 241

Közúton: 55

Egészségügyi, szociális létesítmény területén: 2 

Nevelési, oktatási létesítmény területén: 1

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:  10

Mezőgazdasági létesítmény területén: 24

Tárolással kapcsolatosan: 15

Otthon: 257

Egyéb: 68

Műszaki mentések megoszlása
 

 

 

 

 

 

Közúti baleset: 339

Viharkár miatti beavatkozás: 455

Vízkárok elhárítása: 210

Sérült mentése: 32

Faeltávolítás: 694

Épületomlás, magasépület-baleset: 22

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan: 8

Gázszivárgás: 99

Szén-monoxid-szivárgás: 89

Állatmentés: 57

Egyéb: 153

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 3 974

ebből: iparbiztonság: 57

 piacfelügyelet: -

 polgári védelem: -

 településrendezés: -

 tűzvédelem: 2 842

 vízügy, vízvédelem: 1 075

Hatósági ellenőrzések: 3 816

Hatósági szemlék: 1 075

Szakhatósági eljárások: 3 816

ebből: iparbiztonság: 21

 tűzvédelem: 851

 vízügy, vízvédelem: 1 938

132
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 Március 12-én országos iparbiztonsági továbbképzést 
tartott a megye a hajdúszoboszlói romvárosban. Há-
romnapos gyakorlatot tartott szeptember 21-23. között 
Hajdúszoboszlón a HUNOR hivatásos mentőszervezet 
válogatott tagsága. A szakemberek a katasztrófavédelem 
kiképzőbázisán a különböző irányú megtámasztásokat 
gyakorolták, ezzel párhuzamosan a csapat mentőkutyás 
tagjai kutatási tréningen vettek részt.

 Hat városból, körülbelül ötven hivatásos tűzoltó dol-
gozott a hajdúböszörményi tűz oltásán, amely augusztus 
7-én keletkezett egy faipari telephelyen. Augusztus 8-án 
nagy mennyiségű műanyag bála égett Kabán. A lángokat 
a püspökladányi és a hajdúszoboszlói hivatásos, valamint 
a kabai önkéntes tűzoltók oltották el. Szeptember 14-én 
Földes és Tetétlen között, egy szarvasmarhatelepen több 
ezer körbála kapott lángra. A tüzet a püspökladányi,  
a berettyóújfalui, a karcagi hivatásos, és a kabai önkéntes 
tűzoltók oltották el.

Hajdú-Bihar megye

 Három autó ütközött össze augusztus 23-án este 
Hajdúnánás és Hajdúdorog között. A sérültek a roncsba 
szorultak, őket a hajdúböszörményi és hajdúnánási hi-
vatásos tűzoltók feszítővágó berendezéssel szabadították 
ki. A mentőszolgálat hat embert szállított kórházba, 
hárman a helyszínen életüket vesztették. Debrecen-Bánk 
külterületén egy személyautó és egy traktor ütközött 
össze december 4-én. Az autóban négyen utaztak, egy 
ember az összeroncsolódott járműbe szorult. A debreceni 
hivatásos tűzoltók szabadították ki a sérültet.

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

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
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Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma: -

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma: 83

Regisztrált szolgáltatók száma: 12

Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma: 1

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése
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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: 293 421 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 gyöngyösi és a hatvani hivatásos tűzoltók a jégről 
mentés mozzanatait gyakorolták január 23-án Sástón. 
Helyismereti és felkészítő gyakorlatot tartottak az egri 
hivatásos tűzoltók Egerben, a Gárdonyi Géza téren,  
a foglalkozáson a tűzoltók megismerkedtek az ideiglene-

 2020-ban Heves megye tűzoltóit csaknem háromezer 
káresethez riasztották, amely alig változott az előző 
évhez képest. Tűzesethez tizenöt százalékkal kevesebb 
alkalommal, műszaki mentéshez pedig tizenhárom szá-
zalékkal többször kérték a tűzoltók segítségét az előző 
évhez képest. Jellemzően szabad területen, házakban, 
melléképületekben és utakon keletkezett tűzesetek, va-
lamint a közúti balesetek mellett a februári, áprilisi és a 
szeptemberi viharos időjárás okozta károk felszámolása 
és a júniusi villámárvíz utáni favágások és vízeltávolítá-
sok adtak munkát a tűzoltóknak. Az önkéntes tűzoltók 
kétszáznyolcvanhét káresethez vonultak, az önkéntes 
mentőszervezetek tizenöt alkalommal avatkoztak be.

Heves megye

sen felállított óriáskerék működésével. Az igazgatóság és  
a tűzmegelőzési bizottság egy felkészítő gyakorlattal 
hívta fel a figyelmet a szüreti időszakban jelentkező 
szén-dioxid-veszélyre. Szeptember 24-én pedig a Terrorel-
hárítási Központ, a katasztrófavédelem Hunor Mentőszer-
vezetének alegysége és a Magyar Barlangi Mentőszolgálat 
tartott közös mentési gyakorlatot. Öt helyszínen zajlott egy 
viharkár-elhárítással foglalkozó gyakorlat novemberben.

 Február 20-án mintegy száz tűzoltó gyűlt össze a Mát-
raszentistváni Síparkban, hogy részt vegyen a 2020. évi 
Tűzoltó Sí- és Téli Terepfutó Versenyen. Bár a legtöbb 
sportverseny elmaradt, a találékony tűzoltók internetes 
kihívásokat teljesítettek. Az edzett hatvani tűzoltók szere-
tik az új próbatételeket és úgy gondolták, hogy teljesítik 
a tűzoltó dugólétra fokai közötti átbújást. Védőruhában 

és légzőkészülékkel egy perc alatt már a létra másik 
oldalán voltak.

 Robbanás történt egy petőfibányai társasház felső 
emeletén, a Liszt Ferenc úton április 7-én délelőtt.  
A detonáció következtében az emelet szinte teljesen 
megsemmisült, egy ember a romok alá szorult. A hely-
színre a hatvani, a gyöngyösi hivatásos tűzoltók, továbbá 
a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vonult, a be-
avatkozó egységek a bajbajutott embert a törmelékek 

Vonulási adatok

Tűzesetek

28

1039

1324
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Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

Tűzesetek megoszlása

 

 

Szabad területen: 545

Közúton: 38

Egészségügyi, szociális létesítmény területén: 2 

Nevelési, oktatási létesítmény területén: -

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:  3

Mezőgazdasági létesítmény területén: 5

Tárolással kapcsolatosan: 9

Otthon: 201

Egyéb: 236

Műszaki mentések megoszlása
 

 

 

 

 

 

Közúti baleset: 335

Viharkár miatti beavatkozás: 137

Vízkárok elhárítása: 78

Sérült mentése: 31

Faeltávolítás: 309

Épületomlás, magasépület-baleset: 22

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan: 2

Gázszivárgás: 42

Szén-monoxid-szivárgás: 30

Vízi baleset: 3

Légi baleset: 1

Állatmentés: 25

Egyéb: 309

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 810

ebből: iparbiztonság: 42

 piacfelügyelet: -

 polgári védelem: -

 településrendezés: 98

 tűzvédelem: 670

 vízügy, vízvédelem: -

Hatósági ellenőrzések: 1 986

Hatósági szemlék: 354

Szakhatósági eljárások: 527

ebből: iparbiztonság: 16

 tűzvédelem: 511

 vízügy, vízvédelem: -
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 A heves esőzést követően csaknem száz bejelentés 
érkezett a Heves megyei katasztrófavédelem műve-
leti irányítási központjába a június 27-28-i hétvégén.  
A tűzoltók segítségét a megye számos településéről kérték 
vízeltávolításhoz. A heves megyei hivatásos, önkormány-
zati és önkéntes tűzoltók szombat hajnaltól folyamato-
san szivattyúzták az ingatlanokban összegyűlt esővizet 
esővizet, távolították el a felázott talajon kidőlt fákat. 

alól emelőpárna és olajemelő segítségével mentették ki, 
majd átadták őt a mentőknek. 
 

 Teljes terjedelmében égett egy húsz négyzetméteres 
melléképület december 2-án a Heves megyei Petőfibá-
nyán, a Szabadság útján. A hatvani hivatásos tűzoltók két 
gépjárművel vonultak a helyszínre, eloltották a lángokat, 
majd átszellőztették az ingatlant.

Heves megye

 Több száz szalmabála kigyulladt május 22-én délelőtt 
a Heves megyei Demjén határában. A bálákról a tűz 
először egy erőgépre terjedt át, majd az erős szélben 
további tizenötezer bálára is. A bálák szétterítésében és 
a tűzfészkek felkutatásában erőgépekkel is segítették  

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

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
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Veszélyesáru-szállító
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Tűzoltói beavatkozások számának alakulása
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Tartalmazza a beavatkozást igénylő, kiérkezés előtt felszámolt káresemények,
valamint a szándékosan megtévesztő és téves jelzések számát is.

*

Kéményseprőipari tevékenység
 

 

 

 

 

 

Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma: -

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma: 121

Regisztrált szolgáltatók száma: 9

Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma: 1

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése

186
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ADR hatálya alá tartozó járművek

ADN hatálya alá tartozó járművek

RID hatálya alá tartozó járművek

ADN telephelyi ellenőrzések

ADR telephelyi ellenőrzések

RID telephelyi ellenőrzések

a tűzoltók munkáját, akik váltásos rendszerben folyama-
tosan a telephelyen tartózkodtak, felügyelték a helyszínt, 
továbbá az utómunkálatok során a nagy hővel égő kör- 
és kockabálákat pusztító tüzet oltották el. Az tűzoltási 
munkálatok május 25-én este fejeződtek be.
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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: 366 905 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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 Nagy kiterjedésű nyílt területei miatt a megyében ha-
gyományosan a szabadtéri tüzek száma a legmagasabb. 
A képen látható tiszakürti esetnél a kunszentmártoni 
hivatásos tűzoltók küzdöttek meg a lángokkal.

 Asztalosműhely kapott lángra március 30-án Kunhe-
gyesen, a Petőfi Sándor utcában. Az épületben gépek, 
bútorok, egy személygépkocsi, valamint két gázpalack 
is volt, ezek közül az egyik a tűzoltók kiérkezése előtt 
felrobbant. A képen látható öcsödi lakóház azért égett le, 
mert a lakója benzines ronggyal szeretett volna begyúj-
tani a kályhába, ám az üzemanyag gőze belobbant és 
meggyújtotta a szerencsétlenül járt férfi nadrágját, a tűz 
pedig továbbterjedt a ház többi részére. 

 2020-ban tizenegy százalékkal csökkent a lakóingat-
lanokban keletkezett tüzek száma 2019-hez viszonyítva. 
A megyei tűzoltók a rendőrséggel együtt több mint nyolc-
száz, a mentőkkel közösen pedig mintegy ötszázhetven 
közös beavatkozáson voltak. A képen látható, 4-es főúton 
történt baleset után a kimentett pár levélben mondott 
köszönetet a segítőknek. 

 Teljes terjedelmében égett egy nyerges vontató pótko-
csija április 22-én Szolnokon, a Kertész úton. A lángok 
megrongáltak egy távközlési kábelt, valamint elszakí-
tottak egy elektromos légvezetéket. A szolnoki hivatásos 
tűzoltók daruval helyezték fel a pótkocsi maradványait 
a kamionmentőre. A megyében tavaly csaknem ötven 
személygépkocsi gyulladt ki, többségük menet közben 
kezdett el füstölni.

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Vonulási adatok

Tűzesetek

34

1059

1414

794

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

Tűzesetek megoszlása

 

 

Szabad területen: 564

Közúton: 11

Egészségügyi, szociális létesítmény területén: 3 

Nevelési, oktatási létesítmény területén: -

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:  13

Mezőgazdasági létesítmény területén: 9

Tárolással kapcsolatosan: 16

Otthon: 259

Egyéb: 72

Műszaki mentések megoszlása
 

 

 

 

 

 

Közúti baleset: 347

Viharkár miatti beavatkozás: 127

Vízkárok elhárítása: 125

Sérült mentése: 44

Faeltávolítás: 315

Épületomlás, magasépület-baleset: 15

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan: 1

Gázszivárgás: 30

Szén-monoxid-szivárgás: 30

Állatmentés: 34

Egyéb: 247

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 1 373

ebből: iparbiztonság: 23

 piacfelügyelet: -

 polgári védelem: -

 településrendezés: 27

 tűzvédelem: 551

 vízügy, vízvédelem: 772

Hatósági ellenőrzések: 1 938

Hatósági szemlék: 394

Szakhatósági eljárások: 1 320

ebből: iparbiztonság: 19

 tűzvédelem: 467

 vízügy, vízvédelem: 834

145
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 Szeptemberben a megyei rendeltetésű Tisza Mentő-
csoport, a Tisza-tó Járási Önkéntes Mentőcsoport és 
a Jászberényi Települési Mentőcsoport kétnapos nemzeti 
újraminősítő gyakorlat keretében alapvető vízkárelhárí-
tási és vízből mentési szakterületen szerzett minősítést 
Tiszafüreden. Ugyanitt még tíz település önkéntes men-

Jász-Nagykun-Szolnok megye

dőfelszerelésben kellett tíz emelet magasra felfutniuk. 
A csatlakozók egy izomsorvadásban szenvedő gyermek 
gyógykezelését támogatták ezzel. A kihívást mintegy 
kétszáz tűzoltó teljesítette.

tőcsoportja alapvető vízkárelhárítási területen szerzett 
minősítést. Baráti gesztus és szakmai kapcsolat volt 
a célja egy másik, augusztusi eseménynek. Az MH 86. 
Szolnok Helikopterbázis tűzoltóit köszöntötték a szolnoki 
tűzoltók a Magyar Légierő Napja alkalmából.

 A tűzoltók művészien bánnak a fűrésszel. A szolnoki 
tűzoltók egy életnagyságú tűzoltószobor megmunká-
lásával bizonyították művészetüket, a szobor a helyi 
pihenőt ékesíti. 

 Nyári tűzoltótábort hívott életre a Szent Flórián Tűz-
oltóság Múltjáért Alapítvány és a Rákóczifalva Városi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Egy jótékonysági felhívás 
is lázban tartotta a megyét, a résztvevőknek teljes vé-

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

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
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Kéményseprőipari tevékenység
 

 

 

 

 

 

Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma: -

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma: 78

Regisztrált szolgáltatók száma: 11

Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma: -

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése

135
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RID telephelyi ellenőrzések
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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: 301 000 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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 A nyári hónapok alatt két esetben volt tömeges be-
avatkozást igénylő vihar a megye területén. Júniusban 
a felhőszakadás miatt Bajót település egy részét víz lepte 
el, hatalmas károkat okozva. Augusztusban pedig a viharos 
erejű szél és felhőszakadás miatt vonultak egy nap leforgá-
sa alatt a megyében összesen százöt helyszínre a tűzoltók. 

 Kis mértékben nőtt Komárom-Esztergom megyében 
a tűzoltói vonulást igénylő káresetek száma 2019-hez 
képest. A tűzesetek száma hét százalékkal csökkent, 
míg a műszaki mentések száma több mint egynegyed-
ével növekedett az előző esztendő adataihoz képest. Ez 
a tendencia a nagy mennyiségű csapadékot és viharos 
szelet hozó nyári napoknak tudható be. A gyors tűzoltói 
beavatkozásoknak köszönhetően azonban negyven száza-
lékkal kevesebb szabad terület vált a lángok martalékává, 
mint a megelőző évben.  

Komárom-Esztergom megye

  A megyében működő mentőcsoportoknak is esemény-
dús évük volt. A megyei hagyomány azt diktálta, hogy 
olyan gyakorlatokat szervezzen az igazgatóság, amelyek 
során nemcsak a műveleteket gyakorolhatják, hanem azok 

eredményeként valamilyen értékkel is gyarapodik egy 
lakóközösség. A bajóti vízkárokat követően hat mentőcso-
port teljesítette a minősítő gyakorlatát úgy, hogy ennek 
keretében a település vízelvezető árkait is megtisztították. 

 2020 szeptemberében a Turul megyei mentőcsoport 
tartott kötéltechnikai gyakorlatot a Magyar Barlangi 
Mentőszolgálattal és a Bakonyi Barlangi Mentőszolgálattal 
vállvetve, a tatabányai Via ferrata pályán. 

Vonulási adatok

Tűzesetek

5

1378

1432

759

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

Tűzesetek megoszlása

 

 

Szabad területen: 307

Közúton: 27

Egészségügyi, szociális létesítmény területén: - 

Nevelési, oktatási létesítmény területén: 1

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:  4

Mezőgazdasági létesítmény területén: 17

Tárolással kapcsolatosan: 23

Otthon: 224

Egyéb: 89

Műszaki mentések megoszlása
 

 

 

 

 

 

Közúti baleset: 243

Viharkár miatti beavatkozás: 200

Vízkárok elhárítása:  142

Sérült mentése: 41

Faeltávolítás: 324

Épületomlás, magasépület-baleset:  7

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan: 7

Gázszivárgás: 34

Szén-monoxid-szivárgás: 20

Vízi baleset: 1

Légi baleset: 6

Állatmentés: 20

Egyéb: 243

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 1 001

ebből: iparbiztonság: 54

 piacfelügyelet: -

 polgári védelem: -

 településrendezés: 56

 tűzvédelem: 891

 vízügy, vízvédelem: -

Hatósági ellenőrzések: 1 704

Hatósági szemlék: 361

Szakhatósági eljárások: 571

ebből: iparbiztonság: -

 tűzvédelem: 571

 vízügy, vízvédelem: -
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 Sikeres pályázat eredményeként kárfelszámoláshoz 
használható eszközökhöz és képzési lehetőségekhez 
jutottak a megyei önkéntes tűzoltó egyesületek, men-
tőszervezetek. A megye illetékességi területén harminc 
önkéntes tűzoltó egyesület rendelkezik hivatásos tűzol-
tó-parancsnokságokkal kötött együttműködési megálla-
podással. Az egyesületek  több mint háromszázhetven 
esetben vettek részt káresetek felszámolásában. 

 Tokodaltáró külterületén egy csaknem hatszáz négy-
zetméteres szénatárolóban égtek szénabálák július 
elsején. A több napon át tartó beavatkozásban eszter-
gomi, tatabányai, bajnai és nyergesújfalui hivatásos, 
valamint tokodi önkéntes tűzoltók vettek részt. A tűznél 
keletkezett füst miatt a Komárom-Esztergom megyei ka-
tasztrófavédelmi mobil labor Tokodaltáró több pontján, 
illetve a Dorog és Tokodaltáró közti útszakaszon is mérte 
a levegő szennyezettségét, ezek a mérési eredmények azt 
mutatták, hogy a közelben élők nincsenek veszélyben 
a levegő szennyezettsége miatt. 

Komárom-Esztergom megye

 Egy duplafülkés Renault vízszállítóval és egy erdőtüzek 
oltásához használható VW Amarokkal gyarapodott az 
igazgatóság gépjárműparkja. Az ügyintézést két Skoda 
Scala típusú jármű és egy VW Transporter kisbusz 
támogatja. Nagyszabású felújítási munkálatok után az 
esztergomi katasztrófavédelmi kirendeltség állománya 
beköltözhetett a hivatásos tűzoltó-parancsnokság egy-
kori épületébe, így komfortosabb körülmények között 
dolgozhatnak a továbbiakban.

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

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
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Kéményseprőipari tevékenység
 

 

 

 

 

 

Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma: -

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma: 76

Regisztrált szolgáltatók száma: 13

Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma: 1

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése
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ADN telephelyi ellenőrzések
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RID telephelyi ellenőrzések

Önkéntes mentőcsapatok alkalmazása (fő)
 

 

 

 

 

 

Eltűnt személy keresése: 8

Állatmentés: 6

Faeltávolítás: 22

Logisztikai, egészségügyi biztosítás, fertőtlenítés: 260

Vízkár elleni védekezés: 10

Alkalmazásokon résztvevők összlétszáma:  1290
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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: 49 település
 III. osztály: 78 település

A MEGYE ALAPADATAI

Terület nagysága: 2 544 km2

Települések száma: 131
Városok száma: 6
Lakosság száma: 188 092 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 2
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 3
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 4
Önkormányzati tűzoltóságok száma: -
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 26
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százalékkal csökkent 2019-hez viszonyítva, de még így 
is előfordultak nagy területeket érintő tüzek. Március 
24-én száraz fű, nádas és bozótos kapott lángra ötven 
hektáron Rimóc és Varsány között, huszonöt hektáron 
égett az aljnövényzet Szirákon is.

 Év elején kezdte meg aktív, a korábban megkötött 
együttműködési megállapodás szerinti működését a Bo-
kori Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Októberben 
pedig a Váralja Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 
kötött együttműködési megállapodást a pásztói hivatásos 
tűzoltó-parancsnoksággal. A két egyesülettel a megyei 

 Nógrád az ország erdőkben leggazdagabb megyéje. 
A természeti kincs megóvása érdekében az igazgatóság 
kiemelt figyelmet fordított az erdő- és vegetációtüzek 
megelőzésére. Ennek és az időjárásnak köszönhetően 
a megyében a szabadtéri tűzesetek száma mintegy húsz 

Nógrád megye

önkéntes tűzoltó egyesületek száma huszonhatra nőtt. 
A központi költségvetési támogatásból a megyei önkéntes 
tűzoltó egyesületek csaknem tizennyolcmillió forintot, 
a mentőszervezetek pedig több mint két és fél millió 
forintot nyertek.

 A Nógrád Megyei Tűzoltó Szövetség és az igazgató-
ság már évek óta rendez tűzoltóversenyt az önkéntes 
és létesítményi tűzoltók számára. Július 4-én, Nézsán 
huszonhárom csapat mérte össze tudását tűzcsap- és 
kismotorfecskendő-szerelésben. A vándorkupát a harma-
dik alkalommal győzedelmeskedő ságiújfaluiak vihették 
haza - immár véglegesen.

 A magyarországi hivatásos tűzoltóság megalakulásá-
nak százötvenedik évfordulója előtt tisztelegve az igaz-
gatóság emlékparkot álmodott és épített meg az épület 
főbejárata előtti zöld területen. 

Vonulási adatok

Tűzesetek

16

1013

770

392

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

Tűzesetek megoszlása

 

 

Szabad területen: 401

Közúton: 8

Egészségügyi, szociális létesítmény területén: 3 

Nevelési, oktatási létesítmény területén: 1

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:  6

Mezőgazdasági létesítmény területén: 3

Tárolással kapcsolatosan: 9

Otthon: 192

Egyéb: 80

Műszaki mentések megoszlása
 

 

 

 

 

 

Közúti baleset: 161

Viharkár miatti beavatkozás: 67

Vízkárok elhárítása: 21

Sérült mentése: 19

Faeltávolítás: 179

Épületomlás, magasépület-baleset: 4

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan: 3

Gázszivárgás: 48

Szén-monoxid-szivárgás: 41

Állatmentés: 20

Egyéb: 207

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 1 081

ebből: iparbiztonság: 27

 piacfelügyelet: -

 polgári védelem: -

 településrendezés: 36

 tűzvédelem: 1 018

 vízügy, vízvédelem: -

Hatósági ellenőrzések: 1 361

Hatósági szemlék: 193

Szakhatósági eljárások: 251

ebből: iparbiztonság: -

 tűzvédelem: 251

 vízügy, vízvédelem: -

Önkéntes tűzoltó egyesületek
és mentőszervezetek beavatkozása
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86

Önkéntes tűzoltó egyesületek Mentőszervezetek

400
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 Egy év leforgása alatt több mint százhatvan közúti 
balesethez riasztották a nógrádi tűzoltókat. November 
12-én két személygépjármű ütközött össze a 21-es számú 
főút salgótarjáni szakaszán. A salgótarjáni hivatásos 
tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a roncsokba 
szorult három sérültet. Két ember olyan súlyos sérü-
léseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. 
December 16-án ugyancsak feszítővágó berendezéssel 
kellett kiszabadítani négy embert egy autóból, amely 
kamionnal ütközött össze a 23-as főúton, Nemtinél. 
A balesetben egy ember meghalt.

Nógrád megye

 Vasúti szerelvény és személykocsi ütközött össze au-
gusztus 10-én Szügyön, egy vasúti átjáróban. A vonat 
csaknem hatvan méteren át tolta maga előtt a kocsit. Az 
autóban utazó gyermeket az arra járók még az egységek 
kiérkezése előtt kiemelték a roncsból, a sofőrt a tűzoltók 

feszítővágóval szabadították ki. A gyermeket mentő, 
a gépkocsivezetőt mentőhelikopter szállította kórházba.

 November 21-én napraforgómag gyulladt meg egy 
borsosberényi terményszárítóban. A tüzet több mint 
egy nap alatt sikerült eloltani. Részletek a krónikában.

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

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása

Tűzesetnél
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Kéményseprőipari tevékenység
 

 

 

 

 

 

Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma: -

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma: 131

Regisztrált szolgáltatók száma: 8

Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma: -
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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: 1 297 102 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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 2020-ban Pest megyében a mentő tűzvédelem terüle-
tén kiemelt cél volt a hatékonyság növelése, a közbizton-
ság javítása, az épített környezetben és szabad területen 
keletkezett tüzek számának hatósági eszközökkel történő 
csökkentése. Szintén kiemelt cél volt a sérüléssel járó, 
illetve a halálos kimenetelű események megelőzése, az 

ilyen esetek számának minimalizálása. Az előző évhez 
képest több mint tizenhárom százalékkal kevesebbszer 
riasztották beavatkozáshoz a megye tűzoltóegységeit. 
A szabad területen keletkezett tüzek száma 2020-ban 
duplája volt az épülettüzekének. Az adatok azt mutatják, 
hogy a legtöbb beavatkozásra a közutakon van szükség, 
a balesetek mellett gyakoriak a járműtüzek is.

 A megye földrajzi elhelyezkedése és a megyén átmenő 
közúti és vasúti hálózat miatt különösen kockázatos 
területről van szó. Az objektív körülmények mellett az 
emberi figyelmetlenség vagy mulasztás miatt is nagy 
számban következnek be balesetek, Magyarországon 
minden tizedik káresemény Pest megyében történik. Ez 
naponta átlagosan huszonkét riasztást jelent.

Pest megye

  A hivatásos egységek munkáját önkormányzati és 
önkéntes tűzoltók is támogatják, az elmúlt évben négy 
önkormányzati tűzoltóság összesen ötszáztizennyolc al-
kalommal avatkozott be, az esetek nagyobb százalékában 
önállóan. A hivatásos egységek mellett tevékenykedő 
önkéntes tűzoltó egyesületek százkilencven alkalommal 
vettek részt károk felszámolásában. Tavaly az együttmű-
ködési megállapodással rendelkező egyesületek és az 
önkormányzati tűzoltóságok a pályázatokon együttesen 
huszonkilenc millió forintnyi támogatást kaptak.

 Pest megye védelmi igazgatási rendszere jól működik, 
és felkészült a térségre jellemző veszélyeztető hatásokra. 
A téli felkészülés lezárása egyúttal az árvízi veszélyekre 
történő felkészülés kezdetét jelentette. Pályázatokból 
2020-ban is sikerült fejleszteni a területi önkéntes 
mentőszervezet eszközparkját. A frissen beszerzett ön-
járó emelőkosaras gép már augusztus 29-én vizsgázott, 
a Szigetmonostor, Dunakeszi, Göd térségében extrém 
széllel érkezett vihar okozta károk felszámolásakor 
nyújtott jelentett segítséget.

Vonulási adatok

Tűzesetek

49

1962

3309

1880

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

Tűzesetek megoszlása

 

 

Szabad területen: 911

Közúton: 78

Egészségügyi, szociális létesítmény területén: 2 

Nevelési, oktatási létesítmény területén: 1

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:  14

Mezőgazdasági létesítmény területén: 21

Tárolással kapcsolatosan: 48

Otthon: 532

Egyéb: 190

Műszaki mentések megoszlása
 

 

 

 

 

 

Közúti baleset: 994

Viharkár miatti beavatkozás: 569

Vízkárok elhárítása: 95

Sérült mentése: 83

Faeltávolítás: 805

Épületomlás, magasépület-baleset:  16

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan: 11

Gázszivárgás: 90

Szén-monoxid-szivárgás: 59

Vízi baleset, jégről mentés: 7

Vízi közlekedési baleset: 4

Légi baleset: 2

Állatmentés: 52

Egyéb: 372
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és az önkéntes tűzoltók, a munkájukat a fővárosi kataszt-
rófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A szárazság 
és a feltámadó szél miatt a tűz gyorsan és nagy területen 
terjedt, hét hektáron égett a növényzet. Az oltást nagyban 
nehezítette, hogy a helyszínt több száz méterről csak 
gyalogosan lehetett megközelíteni. A tűzoltók munkáját 
a Pest Megyei Kutató- Mentő Szolgálat szakemberei is 
támogatták. A lángok oltását és a terület átvizsgálását 
másnapra fejezték be az egységek. 

  Április 10-én Budaörsön, a Csiki hegyen az erdő 
aljnövényzete kapott lángra. A tűzhöz a legmagasabb 
riasztási fokozatban, nagy erőkkel vonultak a hivatásos 

Pest megye

mellett sikerekről is be lehetett számolni, így például 
arról, hogy kimagasló szolgálati tevékenysége elisme-
réséül Pintér Sándor belügyminiszter az Év Tűzoltója 
miniszteri díjat adományozta Zolta Tibor István tűzoltó 
századosnak, az érdi hivatásos tűzoltó-parancsnokság 
szolgálatparancsnokának. Rajta kívül még tizenegyen 
kaptak „Hősies helytállásért” elismerést, tizenhárom 
kolléga pedig főigazgatói elismerésben részesült.

 A koronavírus-járvány kitörése jelentősen átalakí-
totta a megye rendezvényekkel kapcsolatos terveit. 
A személyes kapcsolat az online térbe helyeződött át, 
ezért az igazgatóság a korábbinál is intenzívebben mu-
tatta meg tevékenységét a helyi médiában és egyéb on-
line felületeken. A napi munka és az elért eredmények 

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

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
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Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma: -

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma: 187

Regisztrált szolgáltatók száma: 18

Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma: 3

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése
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Hatósági eljárások: 2 068

ebből: iparbiztonság: 68

 piacfelügyelet: -

 polgári védelem: -

 településrendezés: 85

 tűzvédelem: 1 875

 vízügy, vízvédelem: -

Hatósági ellenőrzések: 3 790

Hatósági szemlék: 1 075

Szakhatósági eljárások: 1 711

ebből: iparbiztonság: 39

 tűzvédelem: 1 672

 vízügy, vízvédelem: -
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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: 299 950 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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 2020-ban megnövekedett a vonulások száma az előző 
évhez képest. Az év első három hónapjában kevesebb 
tűzesethez riasztották ugyan a tűzoltókat, viszont a mű-
szaki mentések jóval gyakoribbakká váltak. Nyáron az 
ilyenkor jellemző szélsőséges időjárási tényezők, pusztító 
viharok, hirtelen lezúdult nagy mennyiségű csapadék 

okozott gondot sok helyen. Az elmúlt évek egyik legna-
gyobb pusztítását végezte az a heves zivatarokkal járó 
felhőszakadás, amely július utolsó hétvégéjén elérte 
Somogy megye egyes területeit is. A rendkívüli időjárás 
vízátfolyásokat, villámárvizet okozott, a viharos erejű 
szél több helyen fákat döntött ki, hidak szakadtak be és 
településeket zárt el a víz.

 Az utóbbi évtized enyhe teleinek köszönhetően nem 
minden évben adódott alkalom arra, hogy a jégről men-

Somogy megye

tés fogásait gyakorolják a tűzoltók Somogy megyében. 
A januári nagy hideg azonban kedvezett ebből a szem-
pontból, hiszen a részben befagyott Deseda-tó lehetősé-
get nyújtott arra, hogy a kaposvári hivatásos tűzoltók va-
lóságos körülmények között gyakorolják az életmentést.  

 Látrány Község Önkéntes Életmentő és Tűzoltó Egye-
sület önkéntes tűzoltói minden feltételt teljesítettek 
ahhoz, hogy önállóan is beavatkozzanak a környező 

települések tűzvédelme érdekében. A szervezet Lát-
rány, Visz, Somogybabod és Somogytúr közigazgatási 
területén a vállalt készenléti időszakban a hivatásos 
és önkormányzati tűzoltóegységek nélkül, önállóan is 
beavatkozhat július óta. 

 Somogy megye felnőtt és ifjú képviselői tavaly nem 
csak a szigorúan vett szakmai vonalon jeleskedtek: 
a balatonföldvári NARO Campingben megrendezett 
nyári katasztrófavédelmi táborban a gyerekek tűzvédel-
mi ismereteit bővítő programokon ott voltak a megyei 

Vonulási adatok
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Téves
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Tűzesetek megoszlása

 

 

Szabad területen: 463

Közúton: 30

Egészségügyi, szociális létesítmény területén: 3 

Nevelési, oktatási létesítmény területén: 2

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:  11

Mezőgazdasági létesítmény területén: 11

Tárolással kapcsolatosan: 18

Otthon: 199

Egyéb: 15

Műszaki mentések megoszlása
 

 

 

 

 

 

Közúti baleset: 270

Viharkár miatti beavatkozás: 264

Vízkárok elhárítása: 99

Sérült mentése: 43

Faeltávolítás: 463

Épületomlás, magasépület-baleset: 12

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan: 6

Gázszivárgás: 39

Szén-monoxid-szivárgás: 29

Állatmentés: 43

Egyéb: 94

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 709

ebből: iparbiztonság: 78

 piacfelügyelet: -

 polgári védelem: -

 településrendezés: 38

 tűzvédelem: 593

 vízügy, vízvédelem: -

Hatósági ellenőrzések: 2 485

Hatósági szemlék: 335

Szakhatósági eljárások: 487

ebből: iparbiztonság: -

 tűzvédelem: 487

 vízügy, vízvédelem: -

168
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a lángokat. Az egységek munkáját a megyei katasztrófa-
védelmi műveleti szolgálat irányította.  

tűzoltók is. Somogyból került ki az Országos Tűzmegelő-
zési Bizottság által meghirdetett alkotói pályázat abszolút 
győzelmét elhozó alkotópáros is: Papp Liza Fruzsina 
és Váczi Rozi Réka  LEGO-ból készített tűzmegelőzési 
témájú animációt.

Kigyulladt több, szétdarabolásra váró autóbusz Kapos-
váron, egy járműbontótelepen március utolsó napján. Az 
erős szélben gyorsan terjedt a tűz, de a megyeszékhely 
hivatásos tűzoltói rövid időn belül megakadályozták 
a lángok továbbterjedését és körülhatárolták a tüzet.  
A lángokat végül tizenhét tűzoltónak mintegy másfél 
óra alatt sikerült teljesen eloltania. Lángokban állt egy 
raklapokat szállító kamion rakománya az M7-es autó-
pálya Nagykanizsa felé vezető oldalán augusztus első 
napján, Magyarország leghosszabb hídján, a kőröshegyi 
völgyhídon. A siófoki hivatásos tűzoltóknak négy vízsu-
gárral, csaknem négy óra alatt sikerült teljesen eloltaniuk  

Somogy megye

 Tűz miatt kellett a vendégeknek ideiglenesen elhagy-
niuk egy hotelt Kaposváron. Egy hűtő és egy televízió 
égett, a tűz nem terjedt tovább, de sűrű füst borította be 
a harmadik emeletet. Az esethez a kaposvári hivatásos 
tűzoltók vonultak, akik egy vízsugárral és egy tűzoltó 
készülékkel rövid idő alatt eloltották a lángokat, majd 
átvizsgálták és átszellőztették az épületet. Az eset során 
nem sérült meg senki.

 Bárdudvarnok külterületén szeptember 17-én ösz-
szeütközött egy mentőautó és egy kisteherautó. A bal-
esethez a kaposvári hivatásos tűzoltók vonultak, akik 
a roncsokba szorult sofőröket feszítővágó berendezéssel 
szabadították ki.

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

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma: 236

Regisztrált szolgáltatók száma: 9

Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma: 1

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A MEGYÉRE JELLEMZŐ 
VESZÉLYEZTETETTSÉG

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

szállítása;
• rendkívüli időjárás;
• az élővizek 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: 549 028 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 4
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 5
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 2
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 6
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 37
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nyiségű csapadékvíz okozta károkról szóltak. Egyebek 
között Piricse és Nyírbéltek, Kömörő és Túristvándi 
között, valamint Vásárosnaményban, Nyíregyházán és 
Mátészalkán is dolgoztak a tűzoltók, de Levelek, Rohod, 
Őr, Fehérgyarmat településekről is érkezett segélykérés. 

 Lángok csaptak fel július 3-án Jármi külterületén egy 
acélszerkezetű csarnokban, ahol mintegy ötven tonna 
faszén és brikett égett. A mátészalkai hivatásos tűzoltók 
áramtalanították a csarnokot, az épületből kihozott izzó 
tüzelőanyagokat szétterítették és folyamatosan oltották. 
Október 15-én hajnalban kigyulladt egy vályogház Gyu-
laházán, a Petőfi Sándor utcában. A lángokat tíz tűzoltó 
oltotta el. A lakástűzben egy ember életét vesztette. 
Tavaly Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hét áldozatot 
követeltek a lakástüzek.

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2020-ban a ko-
rábbinál kevesebb tűzeset volt és a műszaki mentések 
száma is csökkent. Az időjárás továbbra is szélsőséges 
helyzeteket teremtett, június végén vihar tépázta meg  
a megyét, komoly feladatot róva a katasztrófavédelemre 
is. Száznál is több segélyhívás érkezett a főügyeletre 
június 29-én. A bejelentések kidőlt fákról, leszakadt 
ágakról, sérült légvezetékekről, valamint nagy meny-

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

 A megye katasztrófavédelmének életében számos 
fejlesztés ment végbe az elmúlt évben. Egy uniós projek-
tnek köszönhetően modern, korszerű épületbe költözött 
a fehérgyarmati katasztrófavédelmi kirendeltség és  
a város hivatásos tűzoltósága. Hazai gyártású speciális 
gépjárművek, úgynevezett Komondorok álltak a ka-
tasztrófavédelem szolgálatába, a nyíregyházi hivatásos 

tűzoltó-parancsnokságra is került ilyen páncélozott 
jármű. A mátészalkai hivatásos tűzoltó-parancsnokság 
egy VW Amarok erdőtüzes gépjárművel, a fehérgyarmati 
hivatásos tűzoltó-parancsnokság pedig egy vízszállító 
gépjárművel gazdagodott. Több laktanyában is bővült 
a starter és a kipufogógáz-elszívó rendszer. Az épület-
vezérlésre használt egységes gépészeti vezérlőrendszert 
Nyírbátor, Fehérgyarmat, Nyíregyháza, Záhony, Bakta-
lórántháza tűzoltóságain építették ki.

Vonulási adatok
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Tűzesetek megoszlása

 

 

Szabad területen: 641

Közúton: 58

Egészségügyi, szociális létesítmény területén: 5 

Nevelési, oktatási létesítmény területén: 4

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:  7

Mezőgazdasági létesítmény területén: 14

Tárolással kapcsolatosan: 34

Otthon: 413

Egyéb: 125

Műszaki mentések megoszlása
 

 

 

 

 

 

Közúti baleset: 441

Viharkár miatti beavatkozás: 386

Vízkárok elhárítása: 123

Sérült mentése: 48

Faeltávolítás: 336

Épületomlás, magasépület-baleset: 10

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan: 3

Gázszivárgás: 67

Szén-monoxid-szivárgás: 40

Jégről mentés: 1

Vízi baleset: 3

Állatmentés: 37

Egyéb: 244

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 2 843

ebből: iparbiztonság: 71

 piacfelügyelet: -

 polgári védelem: -

 településrendezés: 75

 tűzvédelem: 960

 vízügy, vízvédelem: 1 737

Hatósági ellenőrzések: 2 286

Hatósági szemlék: 1 758

Szakhatósági eljárások: 2 558

ebből: iparbiztonság: 20

 tűzvédelem: 1 160

 vízügy, vízvédelem: 1 378

174
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 A megyében egy megyei, tizenhét járási és hetven-
négy települési rendeltetésű mentőszervezet működik. 
2020-ban tizenkét települési szervezet újította meg 
minősítését. A katasztrófavédelem által kiírt pályázat 
keretében tizenegy szervezet mintegy 2,9 millió forint 
értékű központi támogatást kapott. Fejlesztésekben 
gazdag évet zártak az önkéntes tűzoltó egyesületek is. 
Egyebek között felújított gépjárműfecskendőt kaptak  
a napkoriak, a Tyukod Önkéntes Tűzoltó Egyesület pedig 
nemzetközi pályázaton nyert új gépjárműfecskendőjét 
állította az év folyamán készenlétbe. A 2019-es Év Tűzoltó 
Egyesülete, a demecseri napelemekkel látta el az új szer-
tárát, az ajaki önkéntes tűzoltó egyesület pedig innovációs 
pályázaton szerezte meg a szakmai zsűri és a közönség 
díját is, ugyanis új mobilapplikációval könnyítették meg 
az önkéntesek riasztását. 

 Nemcsak a magyar tűzoltóság, hanem a kisvárdai 
hivatásos tűzoltó-parancsnokság is százötven éves lett. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Országos Tűzmegelőzési Bizottság jóvoltából hetvenöt 
szén-monoxid- és füstérzékelő került Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye családjaihoz. 

Centenáriumát jegyezte a záhonyi katasztrófavédelmi 
őrs. A legkeletibb hivatásosok naponta hét tűzoltóval, 
egy gépjárműfecskendővel és egy vízszállítóval őrzik 
tizenegy település húszezer lakójának az életét. Hagyo-
mányosan Nyíregyháza adott otthont a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság meghívásos tekever-
senyének. A februári diadalon húsz csapat állt pályára. 
A versenyzők egyéni kategóriában is megmutathatták, 
hogy ki a legeredményesebb tekés. Október végén az 

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

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma: 229
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Tolna megye

A MEGYÉRE JELLEMZŐ 
VESZÉLYEZTETETTSÉG

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

tároló, felhasználó objektumok;
• veszélyesanyag-szállítmányok;
• nukleáris veszélyeztetettség

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: 215 514 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 3
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 1
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 3
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 24
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tetőszerkezetére is. Az esemény részleteit a krónikában 
taglaltuk.   

 Az év legsúlyosabb Tolna megyei közlekedési balesete 
augusztus 31-én következett be Tamási közelében, ahol 
két személygépkocsi ütközött össze frontálisan. A mű-
szaki mentést a tamási önkormányzati tűzoltók végezték, 
áramtalanították a gépjárműveket. A sérülteket kórházba 
kellett vinni, a helyszínre két mentőhelikopter is érkezett

 Január tizenötödikén kigyulladt és teljes terjedel-
mében égett egy asztalosműhely Pakson. Tűz ütött ki 
márciusban egy családi házban Szekszárdon, a Patak 
utcában, a mennyezetig felhalmozott szeméttel teli épü-
let falát egy munkagép segítségével kellett megbontani. 
Tűz borította be március 16-án hajnalban Szekszárdon  
a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet épületének 
tetőterét, ahonnan a lángok továbbterjedtek az épület 

Tolna megye
 Október 9-én, Dunaföldváron egy bioetanolt előállító 

üzem egyik szabadtéri hétköbméteres hypotartályába té-
vedésből salétromsavat öntöttek. Ebből klórgáz fejlődött, 
több dolgozó megsérült. A tűzoltóegységek védősugarat 
működtettek a tartály környékén, ezzel megakadályozták 
a veszélyes gáz továbbterjedését. A katasztrófavédelem 
iparbiztonsági szakemberei jelen voltak a helyszínen 
és folyamatos felügyelet alatt tartották a létesítményt. 
A katasztrófavédelem mobil laboratóriuma méréseket 
végzett. Az üzemen belüli, védőzónával kijelölt területen 
kívül a levegőben nem volt mérhető veszélyes mértékű 
gázkoncentráció. Tűzoltói biztosítás mellett fejtették át 
a tartályból a veszélyes anyagot, így nem került klórgáz 
a környezetbe. 

 Első alkalommal rendezte meg Iparbiztonsági és ható-
sági nap elnevezésű szakmai konferenciáját az igazgatóság 
a Paksi Atomerőmű Látogatóközpontjában február végén. 
Decemberben a paksi hivatásos tűzoltók is megismerked-
hettek azoknak az elektromos buszoknak a működésével, 
amelyek nemrégiben érkeztek Paksra. A járművek áram-
talanításának lehetőségeit, az akkumulátorok elhelyezke-
dését és a beépített tűzoltó berendezések működésének 
elméletét, fizikai kialakítását tanulmányozták.

Vonulási adatok
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Szabad területen: 168

Közúton: 24

Egészségügyi, szociális létesítmény területén: 2 

Nevelési, oktatási létesítmény területén: -

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:  5

Mezőgazdasági létesítmény területén: 11

Tárolással kapcsolatosan: 9

Otthon: 161

Egyéb: 474

Műszaki mentések megoszlása
 

 

 

 

 

 

Közúti baleset: 183

Viharkár miatti beavatkozás: 105

Vízkárok elhárítása:  52

Sérült mentése: 31

Faeltávolítás: 174

Épületomlás, magasépület-baleset: 19

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan: 4

Gázszivárgás: 15

Szén-monoxid-szivárgás: 22

Állatmentés: 24

Egyéb: 219

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 536

ebből: iparbiztonság: 60

 piacfelügyelet: -

 polgári védelem: -

 településrendezés: 59

 tűzvédelem: 417

 vízügy, vízvédelem: -

Hatósági ellenőrzések: 1 291

Hatósági szemlék: 335

Szakhatósági eljárások: 400

ebből: iparbiztonság: 8

 tűzvédelem: 391

 vízügy, vízvédelem: -
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egy-egy quaddal és a szállítására alkalmas utánfutóval 
gazdagodtak ugyancsak uniós projektek által. 

 Több fórumon is megjelent megelőző kampányaival 
az igazgatóság. Az év folyamán a helyi rádiócsatornákkal 
közös nyereményjáték keretében szén-monoxid-mérő 
és füstérzékelő készülékekhez jutottak a szerencsés 
hallgatók. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által 
összeállított tűzvédelmi tesztek kérdéseinek helyes meg-
fejtőit jutalmazták a csatornák. Egy másik valós veszély, 

 A szekszárdi hivatásos tűzoltó-parancsnokság uniós 
projekt keretében erdőtüzek oltására alkalmas gyors-
beavatkozó terepjáróval, a Tolna megyei katasztrófavé-
delmi műveleti szolgálat pedig egy duplakabinos Ford 
Ranger gépjárművel gazdagodott. A Bátaszéki Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület a Cikádor Mentőszervezet tagjaként 
ugyancsak egy új Volkswagen Amarok típusú terepjárót 
kapott uniós támogatásból. Decemberben a Döbröközi 
és a Bátai Polgárőr Egyesület gyakorló ruhákhoz, a Du-
naföldvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltó bevetési 
védőruhákhoz jutott, a dunaföldváriak és a döbrőköziek 

Tolna megye

sikerült összegyűjteniük a megyei kórház szülészet-nő-
gyógyászati osztályának az augusztus 9-én, vasárnap 
rendezett jótékonysági „3000-es Tornán”, Gerjenben. 

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

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
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Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma: -

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma: 109

Regisztrált szolgáltatók száma: 7

Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma: 1

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése

128
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a tragikus balesetekhez vezető mustgáz bemutatására 
kisfilm készült, amely a katasztrófavédelem hivatalos 
Youtube-csatornáján is megtekinthető „A szüret veszélye 
a mustgáz-mérgezés” címmel.

 Sikeresen vizsgáztak augusztus 8-án a kurdi önkéntes 
tűzoltók az újraminősítő gyakorlatukon, és így továbbra 
is önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületként működ-
hetnek. Összefogtak a megye tűzoltói a Tolna Megyei 
Balassa János Kórházért, és több mint egymillió forintot 
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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: 3 337 km2

Települések száma: 216
Városok száma: 13
Lakosság száma: 254 137 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 3
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 1
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 5
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 83
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tűzoltók eltávolították a kamion karosszériáját, hogy 
hozzáférjenek az oda beszorult sofőrhöz. Az év egyetlen 
ötös, kiemelt riasztási fokozatú tűzesete áprilisban volt 
Szombathelyen, a Körmendi úti hulladéktelepen, erről 
a krónikában írtunk bővebben. Égett a cserjés Szom-
bathelyen, a Citrom utcában április 6-án. Az év különös 
rekordot is tartogatott, a legnagyobb kimentett állat 
Kamond településen egy négymázsás szarvasmarha volt, 
december 8-án szabadították ki a tűzoltók. 

 Egy ipari telephelyen lévő asztalosüzemben kelet-
kezett tűz Gencsapátin június 3-án, a hajnali órákban. 
A kilencszáz négyzetméteres épületben tomboló tűz 
gyorsan terjedt. A szombathelyi, a sárvári és a kapuvá-
ri hivatásos tűzoltók hat vízsugárral körbehatárolták, 
majd eloltották a lángokat. Százhatvan négyzetméteres,  Október 8-án frontálisan összeütközött egy betontör-

meléket és kavicsot szállító kisteherautó Vép közelében. 
Négy ember beszorult az autóroncsokba. A szombathelyi 
hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadították ki az 
embereket. Velemnél egy fát szállító kamion borult 
az oldalára április 23-án. A szombathelyi hivatásos, 
kőszegi önkormányzati és kőszegszerdahelyi önkéntes 

Vas megye

kétszintes családi ház égett Jákon, a Kossuth utcában 
október 16-án délután. A szombathelyi és a körmendi 
hivatásos tűzoltók hat oldalról, köztük egy magasból 
mentőre szerelt vízsugárral akadályozták meg, hogy  
a tűz átterjedjen a családi házra. 

 Két személygépkocsi és egy teherautó ütközött össze 
a 84-es számú főúton, Sajtoskál közelében szeptember 

14-én. A járművek az út melletti árokba csapódtak.  
A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával  
a sárvári hivatásos és a csepregi önkormányzati tűzoltók 
az egyik személygépkocsiba szorult két embert feszítővá-
gó berendezéssel szabadították ki. A közlekedési baleset-
ben egy ember életét vesztette, és négyen megsérültek.

 Augusztusban a hirtelen lezúdult nagy mennyiségű 
csapadék okozott gondot a megyében. A hivatásos, önkor-
mányzati és önkéntes tűzoltókat mintegy száz helyszínre 
riasztották augusztus 18-án. Celldömölkön a rengeteg 
esővízben több autó is elakadt. Szombathelyen, egy csa-
ládi ház tetejét bontotta meg a szél, míg a tűzoltók egy 
megsüllyedt buszt is kihúztak. Körmenden egy épület 
vakolatát rongálta meg a szél, villanyvezetékek szakadtak 

Vonulási adatok
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Tűzesetek megoszlása

 

 

Szabad területen: 125

Közúton: 25

Egészségügyi, szociális létesítmény területén: - 

Nevelési, oktatási létesítmény területén: 3

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:  6

Mezőgazdasági létesítmény területén: 14

Tárolással kapcsolatosan: 10

Otthon: 164

Egyéb: 97

Műszaki mentések megoszlása
 

 

 

 

 

 

Közúti baleset: 238

Viharkár miatti beavatkozás: 167

Vízkárok elhárítása: 71

Sérült mentése: 53

Faeltávolítás: 163

Épületomlás, magasépület-baleset: 6

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan: 3

Gázszivárgás: 31

Szén-monoxid-szivárgás: 35

Állatmentés: 17

Egyéb: 189

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 1 621

ebből: iparbiztonság: 54

 piacfelügyelet: -

 polgári védelem: -

 településrendezés: 51

 tűzvédelem: 515

 vízügy, vízvédelem: 1001

Hatósági ellenőrzések: 1 455

Hatósági szemlék: 326

Szakhatósági eljárások: 1 443

ebből: iparbiztonság: 10

 tűzvédelem: 403

 vízügy, vízvédelem: 1 030
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Vas megye

 Csejtei Balázs tűzoltó zászlós, disaster medic inst-
ruktor a hivatásos állomány képzését követően az ön-
kormányzati tűzoltó-parancsnokságokhoz és önkéntes 
tűzoltó egyesületekhez is ellátogatott, ahol a nyakige-
rinc-védelemmel kapcsolatos tudnivalókat és a sérült 
mentőhordágyhoz rögzítésének ismereteit sajátíthatták 
el a tűzoltók. Januárban a SegítéSEK program kere-
tében az ELTE Savaria Egyetemi Központ hallgatói  
a szombathelyi katasztrófavédelmi kirendeltség jóvoltából  
a szén-monoxid-mérgezések és a kéménytüzek megelő-
zéséről informálódhattak, megtekinthették a Vas Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság speciális járműveit is. 

le. Vépen és Kenézen a házak tetejéről cserepek, palada-
rabok hullottak a közútra, egyes helyeken a gerenda is 
károsodott. Fűzfa lombkoronája letört és villanyoszlopra, 
valamint vezetékre dőlt Kőszegen, a Meskó utcában ok-
tóber 4-én délután. A kőszegi önkormányzati és a szom-
bathelyi hivatásos tűzoltók távolították el a lombkoronát.

mentőszervezetek fejlesztése és felkészítése elnevezésű 
uniós projekt keretében a Celldömölki Járási Kemenesal-
ja Mentőcsoportba tagozódó Egyházashetyei Önkéntes 
Tűzoltó és Polgárőr Egyesület és a Szentgotthárdi Járási 
Hármashatár Mentőcsoportba tagozódó Alsószölnök 
Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete vehetett át decem-
berben az utánfutós terepjáró quadot.

A szeptemberi pályaorientációs héten a leendő elsőéves 
hallgatóknak nyílt lehetőségük arra, hogy megismerked-
jenek a szombathelyi tűzoltók életével.

 Hetvenhét önkéntes tűzoltó egyesület összesen 64 
millió 106 ezer forint támogatást, öt önkormányzati 
tűzoltó-parancsnokság 18 millió 297 ezer forintot, nyolc 
mentőcsoport pedig 2 millió 585 ezer 471 forint értékű 
központi támogatást nyert Vas megyében. Az önkéntes 

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

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
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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: 341 157 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 6
Katasztrófavédelmi őrsök száma: -
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 4
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 32



192

 Jelentős évfordulók és emlékezetes beavatkozások 
jellemezték a megye 2020-as évét. Augusztus nyolca-
dikán ünnepelte megalakulásának százharmincadik 
évfordulóját Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és 
Polgárőr Egyesülete. Augusztus huszonnyolcadikán 
a veszprémi tűzoltóság száznegyvenötödik jubileuma 
hozta tűzbe az állományt.

 A tíz évvel ezelőtti vörösiszap-katasztrófa áldozataira 
emlékeztek október negyedikén Kolontáron és Deve-
cserben. A katasztrófa bekövetkezésének időpontjában, 
12 óra 30 perckor megkondult a harang Kolontáron, 
az emlékmű koszorúzása után a program szentmisével 
folytatódott, végül a résztvevők fáklyákkal vonultak végig 

Veszprém megye

Tűzesetek megoszlása

 

 

Szabad területen: 280

Közúton: 40

Egészségügyi, szociális létesítmény területén: 3 

Nevelési, oktatási létesítmény területén: 2

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:  12

Mezőgazdasági létesítmény területén: 8

Tárolással kapcsolatosan: 17

Otthon: 258

Egyéb: 162

azon a területen, ahol egykor két utcányi házat öntött el 
a vörösiszap. 2020-ban a Veszprém Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság vehette át a Dr. Komjáthy László 
Díjat, amelyet a közrend, a közbiztonság és a bűnmeg-
előzés kiemelkedő támogatásának elismerésére alapított 
a Veszprém megyei közgyűlés, a veszprémi önkormány-
zat, valamint a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság. 

 Február tizenkettedikén negyven körbála és az azokat 
körülvevő erdő aljnövényzete kapott lángra Nemeshany 
határában, a tüzet az ajkai hivatásos tűzoltók a sümegi 
önkéntes tűzoltókkal együtt több órán át tartó megfeszí-
tett munkával oltották el. Február tizenharmadikán min-
dent megtettek a badacsonytomaji hivatásos tűzoltók, 
mégsem sikerült megmenteni az ikonikus Balaton-parti, 
a révfülöpi Fülöp-hegyen lévő kilátó faszerkezetét, ame-
lyet egy villámcsapás gyújtott lángra, erről bővebben 
a krónikában írtunk. Ketten bennégtek az autójukban 
február tizenhetedikén, amikor frontálisan összeütkö-
zött két személygépkocsi Csót közelében. A pápai és  
a pannonhalmi hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat.

 Szeptember negyedikén Tapolca külterületén, a Kis-
apáti közelében lévő vasúti átjáróban ütközött össze egy 
személygépkocsi és egy Budapestre tartó személyvonat. 
Az autóba szorult gépkocsivezetőt a badacsonytomaji 
hivatásos és tapolcai önkormányzati tűzoltók feszítővágó-
val vágták ki roncsból. Az autó vezetőjét mentőhelikopter 
szállította kórházba. Szeptember tizenötödikén össze-
ütközött két gépkocsi a 71-es főút 53-as kilométerénél, 

Műszaki mentések megoszlása
 

 

 

 

 

 

Közúti baleset: 327

Viharkár miatti beavatkozás: 202

Vízkárok elhárítása: 77

Sérült mentése: 55

Faeltávolítás: 296

Épületomlás, magasépület-baleset: 13

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan: 9

Gázszivárgás: 27

Szén-monoxid-szivárgás: 29

Állatmentés: 18

Egyéb: 337

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 1 599

ebből: iparbiztonság: 74

 piacfelügyelet: -

 polgári védelem: -

 településrendezés: 113

 tűzvédelem: 1412

 vízügy, vízvédelem: -

Hatósági ellenőrzések: 3 017

Hatósági szemlék: 393

Szakhatósági eljárások: 700

ebből: iparbiztonság: 16

 tűzvédelem: 683

 vízügy, vízvédelem: 1
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Összeütközött három személyautó a 8-as főút Városlőd 
és Herend közötti szakaszán, a csehbányai elágazó köze-
lében szeptember huszonötödikén. A balesethez Ajkáról 
és Veszprémből riasztották a hivatásos tűzoltókat, akik  
a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett 
a két személyautóból két embert emeltek ki.

 Október huszonhetedikén hajnalban csaptak fel a lángok 
Balatonalmádiban, egy faszerkezetes nyaralóban. A ba-
latonfűzfői, a veszprémi és a siófoki hivatásos egységek 
vonultak a helyszínre, akik négy vízsugárral oltottak,  
mintegy öt órán keresztül. Az épület és az udvaron lévő 
két személygépkocsi teljesen kiégett. 

Balatonakali térségében. Az egyik járműből egy embert 
a badacsonytomaji hivatásos és a balatonfüredi ön-
kormányzati tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki. 

Veszprém megye
Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
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 November hetedikén Ajkán, a Csingeri úton lévő, 
bontás alatt álló Ármin bánya osztályozó épületében 
keletkezett tűz. Az ajkai hivatásos tűzoltók két egységgel 
vonultak a helyszínre. Két vízsugárral és kéziszerszá-
mokkal avatkoztak be a nyolc négyzetméteren pusztító 
lángokkal szemben. A nádas-stukatúros borítású épület-
részben a tűzoltók munkáját nehezítette, hogy szénpor 
és gumiszalagok is égtek. A tűzben senki sem sérült meg. 

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

Katasztrófavédelmi mobil labor alkalmazása
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Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma: -

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma: 217

Regisztrált szolgáltatók száma: 11

Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma: 3

Az önkéntes tűzoltó egyesületek  beavatkozásainak
és együttműködési megállapodásainak száma
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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

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: 267 271 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma: 3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma: 4
Katasztrófavédelmi őrsök száma: 3
Önkormányzati tűzoltóságok száma: 1
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma: 41
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majd a tehergépkocsit daru segítségével visszaállították 
az úttestre. Még ugyanebben a hónapban száz körbála 
égett Sármelléken. Májusban Csatár és Sárhida között 
személygépkocsi és kisbusz karambolozott. A zala-
egerszegi hivatásos tűzoltók egy holttestet feszítővágó 
segítségével emeltek ki a személyautóból.   

 Július végén a viharos időjárás adott munkát a me-
gye tűzoltóinak. Liszón hat házból összesen huszonkét 
embert, Surdon négy házból hét embert, Galambokon 
hatvan lakóházból kétszáz embert, míg Zalamerenyén 

 Január elején Türjén és Zalaszentgróton is lakástűz 
követelt emberéletet. Február elején hulladéklerakó égett 
Bagola térségében, márciusban pedig Zalaszentgróton 
egy háromezer négyzetméteres terményszárító lángolt. 
Áprilisban egy tehergépkocsi egy fának ütközve a vízelve-
zető árokban állt meg. A zalaegerszegi és a nagykanizsai 
hivatásos tűzoltók egy embert feszítővágóval kiemeltek, 

Zala megye
Vonulási adatok

Tűzesetek

17

469

906

542

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

Tűzesetek megoszlása

 

 

Szabad területen: 187

Közúton: 14

Egészségügyi, szociális létesítmény területén: - 

Nevelési, oktatási létesítmény területén: -

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:  8

Mezőgazdasági létesítmény területén: 1

Tárolással kapcsolatosan: 15

Otthon: 138

Egyéb: 469

negyven házból nyolcvanhárom embert kellett ideigle-
nesen kimenekíteni. Augusztusban Zalabéren bálatároló 
égett teljes terjedelmében. Az esethez a zalaszentgróti 
önkormányzati tűzoltók mellett Zalaegerszegről, Keszt-
helyről és Sárvárról is érkeztek egységek. 

 Szeptemberben öt kamion és egy kisteherautó ütkö-
zött egymással az M70-es autópályán, Kerkaszentkirály 
közelében. A nagykanizsai, a lenti és letenyei hivatásos 
tűzoltók egy embert feszítővágóval szabadítottak ki. Szin-
tén szeptemberben két ember vesztette életét, amikor 

frontálisan ütközött két személygépkocsi a 74-es főúton, 
Egervár közelében. Novemberben teljes terjedelmében 
égett egy lakóház Kerecsenyben. A gelsei önkéntes, 
valamint a pacsai és a zalakarosi hivatásos három vízsu-
gárral eloltották a lángokat. Az oltási munkálatok során 
az épületben egy holttestet találtak.

 Az együttműködés jegyében telt Zala megye 2020-as 
éve. Az év elején együttműködési megállapodást kötött  
a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Győr- 
Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint 
az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Nyugat-du-
nántúli Regionális Igazgatóság. Az éves összesítés szerint 
emelkedett a tüzesetek száma Zala megyében, a műsza-
ki mentések száma ugyanakkor csökkent. Erősödött 

Műszaki mentések megoszlása
 

 

 

 

 

 

Közúti baleset: 182

Viharkár miatti beavatkozás: 147

Vízkárok elhárítása: 93

Sérült mentése: 25

Faeltávolítás: 171

Épületomlás, magasépület-baleset: 4

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan: 2

Gázszivárgás: 19

Szén-monoxid-szivárgás: 53

Állatmentés: 16

Egyéb: 194

Hatósági és szakhatósági eljárások
 

 

 

 

 

 

Hatósági eljárások: 2 305

ebből: iparbiztonság: 21

 piacfelügyelet: -

 polgári védelem: -

 településrendezés: 77

 tűzvédelem: 2 207

 vízügy, vízvédelem: -

Hatósági ellenőrzések: 2 278

Hatósági szemlék: 268

Szakhatósági eljárások: 489

ebből: iparbiztonság: 21

 tűzvédelem: 468

 vízügy, vízvédelem: -

Kéményseprőipari tevékenység
 

 

 

 

 

 

Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma: -

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma: 258

Regisztrált szolgáltatók száma: 5

Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma: 1
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 Új járművekkel gazdagodott a Zala Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság júliusban. A képen látható Ford 
Ranger a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat munkáját 
segíti, azzal szinte bármilyen időjárási körülmények és te-
repviszonyok között meg tudják közelíteni a kárhelyszínt. 
Ezen felül az igazgatóság és a Zalaszentiváni Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület egy-egy Volkswagen Amarok típusú 
járművel is gazdagodott. 

 Július közepén a tűzoltók munkáját is megismerhették 
a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság által szervezett 

a megye tűzvédelme, egy beruházásnak köszönhetően 
augusztusban új épülettel gazdagodott a több mint 
százéves múlttal rendelkező, önálló beavatkozásra jo-
gosult Gelsei Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Zala megye
Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása

Tűzesetnél

23

15

23

92

Műszaki
mentésnél

Tűzeseti
helyszíni
szemle

Ellenőrzések

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése

259
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31
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8

0

ADR hatálya alá tartozó járművek

ADN hatálya alá tartozó járművek

RID hatálya alá tartozó járművek

ADN telephelyi ellenőrzések

ADR telephelyi ellenőrzések

RID telephelyi ellenőrzések

 Szenteste különleges karácsonyi élményben része-
sítették a nagykanizsai hivatásos tűzoltók a két éve 
egy közlekedési balesetben súlyosan megsérült Gondi 
Zétényt: piros autóval gurultak be családi házuk elé, 
hogy átadják ajándékukat, egy Lego tűzoltóállomást.

nyári tábor résztvevői a zalaegerszegi Gébárti-tó partján. 
A nyár végén, Lakhegyen kismotorfecskendő-szerelési 
versenyt tartottak három kategóriában, összesen tizenöt 
csapattal. Az úgynevezett „CSALI-futam” négy önkéntes 
tűzoltó egyesület székhelyéhez kötődik, a mozaikszó 
pedig Csabrendek, Alsópáhok, Lakhegy és Iharosberény 
községek nevének kezdőbetűjét tartalmazza.

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

Katasztrófavédelmi mobil labor alkalmazása

Vízminőség vizsgálata

Gázkoncentráció-mérés

Veszélyesáru-szállító
járművekkel kapcsolatos

Téves jelzés
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Magyar Arany Érdemkereszt 

A Magyar Érdemkereszt a nemzet szolgálatában, az 
ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek 
előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyara-
pításában végzett kimagasló, példamutató tevékenység 
elismerésére szolgál, magyar és külföldi állampolgá-
roknak egyaránt adományozható. Az érdemkeresztet a 
köztársasági elnök adományozza arany, ezüst és bronz 
fokozatban. Polgári (zöld) és katonai (piros) tagozata van.

Dr. Kissné Perjési Éva • BM Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság, Gazdasági Ellátó Központ, Jogar 
Továbbképző Központ és Hotel igazgatója

Csikós Zoltán Péter címzetes tűzoltó zászlós • Bács-Kis-
kun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kecskeméti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Kecskeméti Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Bátorságért Érdemjel 

A Bátorságért Érdemjel a belügyminiszter által alapított 
és adományozott elismerésekről szóló rendelet alap-
ján 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.

Brenner Szabolcs címzetes tűzoltó főtörzsőrmes-
ter • Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Hatvani 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Deák Ferenc rendőr őrmester • Vásárosnaményi Ren-
dőrkapitányság Közrendvédelmi Alosztálya járőre

Déri Zoltán címzetes tűzoltó törzsőrmester • Vas 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Körmendi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Körmendi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója 

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

Gondi Attila Ferenc címzetes tűzoltó törzsőrmester 
• Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Érdi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Érdi Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Kozma Sándor tűzoltó ezredes • BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság, Hatósági Főigazgató-helyet-
tesi Szervezet, Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség, 
Veszélyes Szállítmányok Főosztály vezetője

Greffer József tűzoltó ezredes • Somogy Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság, Marcali Katasztrófavé-
delmi Kirendeltségének vezetője

Magyar Ezüst Érdemkereszt 

Börzsei Arnold címzetes tűzoltó zászlós • Győr-Mo-
son-Sopron Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Győri 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Győri Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság különlegesszer-kezelője

Szűcs Szabó József tűzoltó főtörzsőrmester • Pest 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Érd Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség, Szigetszentmiklósi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője

Győri Péter tűzoltó törzsőrmester • Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Miskolci 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője

Gyuricza Krisztián tűzoltó törzsőrmester • Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság, Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Miskolci 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője

Horváth Norbert címzetes rendőr törzszászlós • Mar-
cali Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya 
helyszínelője és balesetvizsgálója

Jóna Balázs címzetes tűzoltó főtörzsőrmester • Vas 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Körmendi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Körmendi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Kamondi Tibor rendőr törzsőrmester • Székesfehér-
vári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának 
szolgálatirányító parancsnoka

Kapitány Norbert • Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület tagja

Katona Norbert címzetes tűzoltó főtörzsőrmester • 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Dunaúj-
városi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Dunaújvárosi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója
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Kocsis Krisztina címzetes rendőr törzsőrmester • 
Székesfehérvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi 
Osztályának járőrvezetője

Kukucska Attila tűzoltó főhadnagy • Fővárosi Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-budai Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség, II. kerületi Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság, Budavári Katasztrófavédelmi Őrs 
rajparancsnoka

Kurucz Szabolcs címzetes tűzoltó törzsőrmester 
• Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Érdi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Érdi Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Kurucsai György Gábor címzetes rendőr törzsőr-
mester • Készenléti Rendőrség, Kelet-magyarországi 
Határrendészeti Igazgatóság járőre

Langa Martin tűzoltó őrmester • Fővárosi Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság, Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, X. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnok-
ság beosztott tűzoltója

Lantos Tamás rendőr őrmester • Salgótarjáni Rendőr-
kapitányság járőre

Lattenstein Máté rendőr törzsőrmester • Székesfehér-
vári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának 
járőrparancsnoka

Lukács Béla tűzoltó zászlós • Heves Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság, Gyöngyösi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, Gyöngyösi Hivatásos Tűzoltó-parancsnok-
ság különlegesszer-kezelője

Parti Gábor tűzoltó főtörzsőrmester • Fővárosi Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság, Dél-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, XVII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság beosztott tűzoltója

Réczeg Zsolt címzetes tűzoltó főtörzsőrmester • Vas 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Körmendi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Körmendi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Regős Bertalan tűzoltó főtörzsőrmester • Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Ka-
zincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott 
tűzoltója

Sándor Tamás címzetes rendőr törzszászlós • Marcali 
Rendőrkapitányság Körzeti Megbízotti Alosztálya körzeti 
megbízottja

Sebő Zoltán tűzoltó főtörzsőrmester • Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Érdi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
szerparancsnoka

Simon Zsolt címzetes rendőr zászlós • Vásárosnamé-
nyi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Alosztályának 
körzeti megbízottja

Skultéti János címzetes tűzoltó főtörzsőrmester • 
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság, Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség, Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság gépjárművezetője

Lukács Sándor rendőr főtörzsőrmester • Készenléti 
Rendőrség, Kelet-magyarországi Határrendészeti Igaz-
gatóság járőrparancsnoka

Mészáros István Csaba tűzoltó főtörzsőrmester • 
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Sió-
foki Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Siófoki Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Mészáros Tamás Ottó tűzoltó hadnagy • Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-budai Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség, III. kerületi Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokság rajparancsnoka

Molnár Armand tűzoltó őrmester • Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Má-
tészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Mátészalkai 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Moravecz Zoltán tűzoltó százados • Bács-Kiskun Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Baja Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség, Kalocsai Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság rajparancsnoka

Murai Csaba János tűzoltó főtörzsőrmester • Zala 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nagykanizsai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Nagykanizsai Hivatá-
sos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Nagy Gábor címzetes tűzoltó főtörzsőrmester • He-
ves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Gyöngyösi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Hatvani Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Németh Gábor 

Szanka Gábor tűzoltó őrmester • Somogy Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság, Siófoki Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
beosztott tűzoltója

Tóth Tamás tűzoltó őrmester • Pest Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság, Érdi Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség, Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
különlegesszer-kezelője

Varga Dénes tűzoltó őrmester • Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Mátészalkai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Mátészalkai Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Zsély Patrik rendőr őrmester • Salgótarjáni Rendőr-
kapitányság járőrvezetője

Zsoltész Gábor tűzoltó főtörzsőrmester • Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Gyöngyösi Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség, Gyöngyösi Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság beosztott tűzoltója
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Akikre büszkék vagyunk...

Hősies Helytállásért Elismerés 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél foglalkozta-
tási jogviszonyban álló személyt bátor és példaértékű 
helytállásáért, önfeláldozó magatartásáért a BM Or-
szágos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója 
tárgyjutalomban részesítheti, mely címén „Hősies helyt-
állásért” megnevezésű oklevelet, valamint szalagkitűzőt 
és főigazgatói emléktárgyat adományoz.

Badacsonyi József Balázs tűzoltó törzszászlós • So-
mogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei 
műveletirányítási ügyeletének műveletirányító referense

Bán Ákos 

Barkóczi László tűzoltó főtörzsőrmester • Hajdú-Bi-
har Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Debreceni 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Debreceni Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság, Hajdúszoboszlói Katasztrófa-
védelmi Őrs gépjárművezetője

Bobrovics Ádám tűzoltó főtörzsőrmester • Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Váci Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, Szentendrei Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság gépjárművezetője

Boda István tűzoltó főtörzsőrmester • Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Kapuvári 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, Csornai Kataszt-
rófavédelmi Őrs beosztott tűzoltója

Csicsely János tűzoltó őrnagy • Békés Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság katasztrófavédelmi műveleti 
szolgálatának kiemelt főelőadója

Fogas Gyula tűzoltó törzsőrmester • Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Gödöllő Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség, Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság, Aszódi Katasztrófavédelmi Őrs szerparancsnoka

Haris József Norbert tűzoltó százados • Komárom-Esz-
tergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Tata-
bányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Komáromi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnoka

Holósi Ádám tűzoltó főtörzsőrmester • Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Gödöllő Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség, Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság beosztott tűzoltója

Horváth Gábor • Mosonszolnoki Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület parancsnokhelyettese

Horváth Zoltán Balázs tűzoltó őrmester • Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-pesti Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség, XIII. kerületi Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Hotter Tamás tűzoltó törzsőrmester • Baranya Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Pécsi Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség, Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
különlegesszer-kezelője

Husztek Péter rendőr őrmester • Pest Megyei Ren-
dőr-főkapitányság, Gödöllői Rendőrkapitányság Veres-
egyházi Rendőrőrse járőre

Dorosy Zoltán tűzoltó törzsőrmester • Fővárosi Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-budai Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség, II. kerületi Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság beosztott tűzoltója

Dudás János • Ibrányi Önkormányzati Tűzoltó-parancs-
nokság beosztott tűzoltója

Egyed Lajos tűzoltó alezredes • Békés Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság, Igazgatóhelyettesi Szervezet, 
Megyei Főügyeleti Osztály vezetője

Jamrik András tűzoltó főtörzsőrmester • Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-Budai Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség, II. kerületi Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság, Budavári Katasztrófavédelmi Őrs 
beosztott tűzoltója

Kárpáti Zoltán 

Kemecsei Csaba László tűzoltó főhadnagy • Hajdú-Bi-
har Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Debreceni 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség,  Debreceni Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnoka

Kiss Péter tűzoltó százados • Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltségének hatósági kiemelt főelőadója

Kóbor József tűzoltó főtörzsőrmester • Zala Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Zalaegerszegi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség, Zalaegerszegi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője

Kovács Imre tűzoltó őrnagy • Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Igazgatóhelyettesi 
Szervezet, Megyei Főügyeleti Osztály kiemelt főelőadója

Kozma László tűzoltó zászlós • Pest Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság, Váci Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség, Szentendrei Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, 
Tahitótfalui Katasztrófavédelmi Őrs szerparancsnoka

Körmendy Balázs Tibor tűzoltó őrmester • Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-Budai Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség, II. kerületi Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság, Budavári Katasztrófavédelmi Őrs 
beosztott tűzoltója
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Kristóf István tűzoltó törzszászlós • Pest Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság, Gödöllő Katasztrófavédel-
mi Kirendeltség, Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság különlegesszer-kezelője

Laczkó Kornél tűzoltó őrmester • Pest Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság, Ceglédi Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség, Nagykátai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
beosztott tűzoltója

Lénárt László rendőr őrmester • Váci Rendőrkapitány-
ság megbízott járőrparancsnoka

Lengyel Péter • a tiszalöki mentőállomás gépjárműve-
zetője

Mezei József tűzoltó zászlós • Pest Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság, Gödöllő Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
különlegesszer-kezelője

Molnár László önkéntes tűzoltó • Dömsödi Tűzoltó 
Egyesület tagja

Oláh László tűzoltó főtörzsőrmester • Hajdú-Bihar 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Hajdúnánási 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Hajdúnánási Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Osváth Balázs tűzoltó zászlós • Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprémi Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség, Veszprémi Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokság különlegesszer-kezelője

Szepcsik György • Jászkiséri Önkormányzati Tűzol-
tó-parancsnokság parancsnokhelyettese

Szilágyi Zoltán rendőr törzsőrmester • Váci Rendőr-
kapitányság járőrparancsnoka

Szilvás Szabolcs tűzoltó főtörzsőrmester • Zala Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Zalaegerszegi Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség, Zalaegerszegi Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság különlegesszer-kezelője

Szirmai István tűzoltó őrnagy • Katasztrófavédelmi 
Oktatási Központ kiemelt főtanára

Sztanke Zoltán tűzoltó százados • Veszprém Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprémi Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség, Balatonfűzfői Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság szolgálatparancsnoka

Tar Antal Dávid • Ibrányi Önkormányzati Tűzoltó-pa-
rancsnokság beosztott tűzoltója

Ősz Gábor tűzoltó őrnagy • BM Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság, Ellenőrzési Szolgálat Mobil 
Ellenőrzési Osztályának kiemelt főreferense

Paplanos Patrik tűzoltó főtörzsőrmester • Bács-Kiskun 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Bajai Kataszt-
rófa védelmi Kirendeltség, Kalocsai Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokság gépjárművezetője

Páter Csaba rendőr őrmester • Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság, Gödöllői Rendőrkapitányság Veresegyházi 
Rendőrőrse járőre

Plesovszki Patrik József tűzoltó őrmester • Csong-
rád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Szegedi Hi-
vatásos Tűzoltó-parancsnokságának beosztott tűzoltója

Pongrácz József önkéntes tűzoltó • Dömsödi Tűzoltó 
Egyesület tagja

Somogyi Dávid István tűzoltó hadnagy • Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Székesfehérvári Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség, Székesfehérvári Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnoka

Szegvári Kristóf Csaba tűzoltó őrnagy • BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Ellenőrzési Szolgálat 
Mobil Ellenőrzési Osztályának kiemelt főreferense

Székely Zoltán Áron tűzoltó százados • Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Dunaújvárosi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség, Dunaújvárosi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnoka

Tokaji Szabolcs tűzoltó zászlós • Hajdú-Bihar Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Hajdúnánási Kataszt-
rófavédelmi Kirendeltség, Hajdúnánási Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság szerparancsnoka

Tukarcs Attila tűzoltó főtörzsőrmester • Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Szolnoki Hi-
vatásos Tűzoltó-parancsnokságának beosztott tűzoltója

Tukarcs Zoltán tűzoltó zászlós • Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szolnoki 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Szolnoki Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokságának különlegesszer-kezelője

Zentai Csaba tűzoltó őrmester • Heves Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság, Egri Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, Egri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
beosztott tűzoltója

Zsély Róbert tűzoltó zászlós • Nógrád Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság, Salgótarjáni Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság különlegesszer-kezelője
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