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FŐIGAZGATÓSÁG

Főigazgatói köszöntő

M

inden évben összegző kiadványt készítünk. Évkönyvünk azt a tevékenységet, azokat az eredményeket
és kollégákat mutatja be, amelyek, vagy akik 2021-ben
meghatározták a szervezet életét, valamiért kiemelt
figyelmet érdemeltek és kaptak a társadalomtól és a
szakmától. A kiadvány összeállításakor minden olyan
esetről, tevékenységről és emberről igyekeztünk megemlékezni, amely, illetve akik révén láttathatjuk, miről
szólt a mi olvasatunkban az éppen mögöttünk hagyott
esztendő. Melyek voltak azok az eredmények, amelyekre
akár több év távolából is fontos visszatekinteni, esetleg
felidézni. Vagy éppen azért van jelentőségük, mert
általuk értheti meg a kései olvasó, melyek voltak 2021
legjelentősebb esetei, történései, kik cselekedtek valami
maradandót. Esetleg arra világítanak rá, hogy merre is
tartott a katasztrófavédelem a huszonegyedik század
első negyedében.
Az évkönyv összefoglalói nemcsak az év történéseire
és statisztikai adataira mutatnak rá, hanem arra is,
hogy a siker mai világunkban már nem egy-egy ember
kizárólagos érdeme. A könyv valamennyi szereplője és
a szervezet vezetői is azt erősítik meg, hogy a felmutatott eredmények egy egész csapat munkáját dicsérik. A
központi és a területi szervek szakterületein a támogatás
és a közös gondolkodás volt a vezérelv.
Mindez azért fontos, mert a katasztrófavédelem látókörébe kerülő problémák közül több túlmutat a szervezet
keretein. Megoldásukhoz elengedhetetlen a belső egység,
a vízió és a kiérlelt munkamódszerek, de szükségesek az
ország, sőt egyes ügyeknél a világ közösségének közös,
egy irányba tartó erőfeszítései is. Ilyen például a klímaváltozás, amelynek ügye több éve napirenden van.
Teljesen világos, hogy annak megoldására végképp nem
léteznek kizárólag egyéni megoldások. Nagy munkát vál-
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Gondolkodásunk és cselekedeteink központi eleme az
előrelátás és a készültségi állapotban létezés volt, amelynek részeként rendelkezni kellett a különböző váratlan
helyzetekben alkalmazható vészforgatókönyvekkel is.

lalt magára a katasztrófavédelem akkor, amikor például
projektjei révén ebbe a közös ügybe bekapcsolódott,
még akkor is, ha megkérdőjelezhetetlen: a klímaváltozás
ügye úgymond „szakmába vág”. Sok más mellett ezt is
szem előtt tartottuk projektjeinkben, gyakorlatainkban,
tanulmányaink írásakor, a tervezésben, a fejlesztések
során, és a kommunikációban is.
Ahogyan a tervezés is hétköznapjaink része, annak velejárójaként folyamatosan vizsgáljuk, mi az, ami túlhaladott,
vagy a változó körülmények miatt már nem szolgálja azt
a célt, amelyért életre hívták. Munkaköri kötelességünk,
hogy terveinket folyamatosan felülvizsgáljuk, az aktuális
helyzethez igazítsuk. Nem szorulhatott háttérbe ez a
munka 2021-ben sem. Annál is kevésbé, hiszen az élet is
rákényszerített bennünket erre. Immár a második olyan
évet hagytuk magunk mögött, amelynek szinte minden
pillanatát, az életünk valamennyi területét alapvetően határozta meg a COVID-19 okozta járványhelyzet.

Ha már tervekről és változásokról beszélünk, nem maradhat említés nélkül az a széles körű, alapos és kiterjedt hatósági tevékenység, amelynek során kiváló
szakembereink mások terveit vizsgálják, helyezik a jó
irányba. Projektek, országos, régiós, fővárosi vagy vidéki fejlesztések, bővítések, építkezések és beruházások
engedélyezési ügyei jutnak el kollégáink kezébe, ahol
kizárt a hiba lehetősége, viszont elvárt a pontosság, a
határidők betartása, és az ügyfélbarát hozzáállás. Mindig öröm látni azoknak a terveknek a megvalósulását,
amelyek kezdetben csak „papíron”, elméletben léteztek,
két dimenzióban vázolták föl egy-egy épület, csarnok
vagy gyár, esetleg öntözőrendszer működését, majd
hónapok múlva kézzelfogható valósággá válnak, hasznot
termelnek, jól működnek.
Szervezetünk oszlopát képezték természetesen mindazon
kollégák, akikről mindenkinek a cselekvés, az elszántság, a bátorság, alkalmanként a hősiesség jut elsőként
az eszébe. Tűzoltóinknak 2021-ben is számos nehéz
pillanattal, kihívással, embert próbáló helyzettel kellett
megbirkózniuk, és ahogy azt tőlük megszoktuk, zokszó és
meghátrálás nélkül tették a dolgukat. Életeket és javakat
mentettek. Hidegben, forróságban, nappal és éjjel.

bíró szervezet, mint a katasztrófavédelem. Az évkönyv
az ő tevékenységükre is rávilágít, végezzenek gazdasági,
humán, ellenőrzési vagy akár jogi munkát is.
Felemelő eseményeink is voltak, ám a pandémia miatt
ezeket is újra kellett gondolnunk. Kisebb, szűkebb körű,
zártabb közösségekben megélt ünnepeink jelentősége
nem csökkent, az élményt viszont nehezebben osztottuk
meg, a megosztáshoz is új csatornákat kellett keresnünk. Ugyanígy új ösvényeken jártunk akkor, amikor a
fiatalokhoz szóltunk, az utánpótlást jelentő korosztályt
igyekeztünk elérni.
Bízom benne, hogy a lehető legteljesebb képet sikerült
megrajzolni a 2021-et lezáró évkönyvünkben. A változó
világ egyre gyorsabb tempót diktál, és az idő fontos tényezője a munkánknak. Most, egy évkönyv fellapozása
erejéig mégis azt ajánlom, álljunk meg, és vessünk számot, hiszen ez alapján dönthetünk a sokat emlegetett új
ösvények, vagy a kitaposott régi utak mellett.
Ehhez az időutazáshoz kívánok egészséget és hasznos
időtöltést!

Dr. Góra Zoltán
tűzoltó altábornagy
főigazgató

Nem feledkeztünk meg azokról a munkatársakról sem,
akik a hátterét, a feltételeit biztosítják annak, hogy a
tűzvonalban lévők biztonságban, a számukra szükséges eszközök birtokában dolgozhassanak. Ha a külső
szemlélő számára láthatatlanok is ők, nélkülük nem
működhet jól egy olyan komplex feladatrendszerrel
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Dr. Góra Zoltán

Erdélyi Krisztián

Dr. Mógor Judit

Kristóf Péter

Bartók Péter

Gulyásné Dr. Gyurka Tímea

tűzoltó altábornagy
főigazgató

tűzoltó dandártábornok
műveleleti főigazgató-helyettes

tűzoltó dandártábornok
hatósági főigazgató-helyettes

tűzoltó ezredes
gazdasági főigazgató-helyettes

tűzoltó dandártábornok
gazdasági főigazgató-helyettes

tűzoltó ezredes
hivatalvezető

Dr. Tóth Ferenc

Dr. Ördög Tamás

Kovács Miklós Bonifác

Fülep Zoltán

Dr. Bérczi László

Vietórisz Ágnes

Mecsei Judit

Újhegyi Katalin

tűzoltó dandártábornok
országos polgári védelmi
főfelügyelő

tűzoltó alezredes
megelőzési- és engedélyezési
szolgálatvezető

tűzoltó ezredes
országos iparbiztonsági
főfelügyelő

tűzoltó ezredes
mb. országos tűzoltósági
főfelügyelő

tűzoltó dandártábornok
országos tűzoltósági
főfelügyelő

tűzoltó ezredes
humánszolgálat-vezető

tűzoltó ezredes
ellenőrzésiszolgálat-vezető

kommunikációsszolgálat-vezető
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A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet struktúrája
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Főigazgatói Titkárság

Műveleti
Főigazgató-helyettesi
Szervezet

Országos
Tűzoltósági
Főfelügyelőség

Országos
Iparbiztonsági
Főfelügyelőség

Gazdasági
Főigazgató-helyettesi
Szervezet

Jogi Főosztály

Oktatási Főosztály és
Katasztrófavédelmi
Vizsgaközpont

Belső Ellenőrzési
és Felügyeleti
Főosztály

Nemzetközi Főosztály

Tűzoltósági
Főosztály

Veszélyes
Szállítmányok
Főosztály

Műszaki
Főosztály

Tervezési és Védelmi
Igazgatási Főosztály

Veszélyhelyzetkezelési
Főosztály

Vízügyi
és Vízvédelmi
Főosztály

Központi
Főügyeleti
Főosztály

Atomerőműengedélyezési
Főosztály

HUNOR Hivatásos
Katasztrófavédelmi Kutató
Mentő Szolgálat
Központi Rendeltetésű
Polgári Védelmi
Szervezetek

Tűzmegelőzési
Főosztály

Hivatal

Revizori
Főosztály

Informatikai
Főosztály

Megelőzési
és Engedélyezési
Szolgálat

Ellenőrzési
Szolgálat

Személyzeti
Főosztály

Veszélyes
Üzemek
Főosztály

Kritikusinfrastruktúrakoordinációs
Főosztály

Humánszolgálat

Költségvetési
Főosztály

Tűzvédelmi
Főosztály

Országos Polgári
Védelmi
Főfelügyelőség
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Hatósági
Főigazgató-helyettesi
Szervezet

Kommunikációs Szolgálat

Beruházási
és Fejlesztési
Főosztály

Gazdasági Ellátó
Központ

Térségi
Logisztikai
Központok

BM Heros Zrt.*

Telephelyek *

* (2021. június 3-ig)

Térségi Oktatási
Központ

Katasztrófavédelmi
Oktatási Központ

Igazgatási Főosztály

Biztonsági Főosztály

Települési Önkéntes
Mentőcsoportok

Területi
Egészségügyi,
Pszichológiai,
Munkabiztonsági
Ellátó Központok

Védelmi Bizottság Titkárok
és Titkárhelyettesek

Katasztrófavédelmi
Kirendeltségek

Önkormányzati
Közbiztonsági
Referensek

Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokságok
Önkormányzati
Tűzoltóságok

Megyei Rendeltetésű
Speciális Mentőcsoportok

NKE RTK
Katasztrófavédelmi
Intézet
Országos
Egészségügyi,
Pszichológiai és
Munkabiztonsági
Központ

Megyei (Fővárosi)
Katasztrófavédelmi
Igazgatóságok

Települési Rendeltetésű
Polgári Védelmi Szervezetek

Katasztrófavédelmi Őrsök

Létesítményi
Tűzoltóságok

Nem hivatásos, önkéntes
és köteles polgári védelmi
szervezetek

Önkéntes Tűzoltó
Egyesületek

Önkéntes
Mentőszervezet

Települési
Polgári Védelmi
Szervezetek

Járási
Mentőcsoportok

Munkahelyi
Polgári Védelmi
Szervezetek

Köteles
PV Szervezet
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Krónika 2021
JANUÁR

1.

Hat település kéményseprőipari ellátása került át
a katasztrófavédelemhez: Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében Sátoraljaújhely és Mogyoróska, Békés megyében Békéssámson, valamint Csongrád-Csanád megyében
Csanytelek, Felgyő, és Székkutas.

1.

Módosult a mezőgazdasági öntözési kutakra vonatkozó hatáskör. A mezőgazdasági öntözési célt
szolgáló kutakra vonatkozó kérelmet a Nemzeti Földügyi
Központhoz kell benyújtani.

9.

Helyi idő szerint este 10 óra 29 perckor mintegy
hét kilométeres mélységben 4,9-es magnitúdójú
földrengés keletkezett Horvátországban, Petrinja közelében. A földrengést Magyarországon is érezték. Pár
nappal később, 17-én és 19-én az újabb utórengéseket
Magyarországon már nem észlelték.

14.

Tűz keletkezett egy négyezer négyzetméteres
raktár középső, ezer négyzetméteres részében
egy Jásztelek határában lévő cég telephelyén. A tűzzel
érintett épületrészben műanyag késztermékeket tároltak,
körülötte pedig egy festőüzem, illetve egy oldószer- és
egy alapanyagraktár volt. A tűzoltók az égő épületrészből egy gázüzemű targoncát mentettek ki. A jászberényi,
nagykátai, hevesi, hatvani és szolnoki hivatásos tűzoltók
nyolc vízsugárral, gépezetes tolólétrával és egy telepített
vízágyúval oltották a tüzet, illetve védték az értékeket.
A helyszínen dolgozók munkáját a Budapestről érkezett légzőbázis támogatta. A létesítmény környezetében
a Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófavédelmi
mobil labor folyamatos méréseket végzett, de az égéstermék lakott területeket nem ért el. A munkálatokat a
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Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, amely a tűz pontos okának
kiderítése érdekében tűzvizsgálati eljárást folytatott le.

18.

Új, többfunkciós laktanya építése kezdődött
meg Kecskeméten. Az épület a város hivatásos
tűzoltó-parancsnoksága és katasztrófavédelmi kirendeltsége mellett a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak is helyet ad majd. A „Tűzoltólaktanyák kialakítása
– Kecskemét tűzoltóság” elnevezésű európai uniós projekt 5 milliárd 366 millió 618 ezer forintos beruházása
várhatóan 2023 tavaszán fejeződik be.

18-20.

Háromnapos kötéltechnikai gyakorlatot tartott – a belgiumi GrimpDay-re
való felkészülés jegyében – a HUNOR mentőszervezet
Egerben és környékén. Az első napon egy kőfejtőbányában gyakorolták a magasba feljutást és az ereszkedést,
egy hatvan méter magas vasszerkezetre húzták fel a kosárhordágyban lévő sérültet. A második napon az egri
tufabányában gyakorolt a csapat. Harminc méter ma-

gasba juttatták fel felszereléseiket, majd kifeszített kötélpályán mozgatták a sérültet. Az utolsó napon az Egri
várban a sérült mozgatását ismételték át, azt is gyakorolták, hogy mi a leggyorsabb, egyben energiahatékony
módja annak, hogy egy bajba jutott embert a mélyből
biztonságos helyre vigyenek.

20.

Életének 86. évében, rövid, súlyos betegség következtében elhunyt Kóti Mihály nyugállományú tűzoltó alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság jogelőd szervezetének, a BM Tűzoltóság
Országos Parancsnokság Tűzoltási és Szolgálati Osztály
ügyeleti csoportjának egykori vezetője.

20.

Tűz ütött ki éjfélkor egy akkumulátorokat gyártó üzem körülbelül kilencezer négyzetméteres
egységében a jászberényi Necső-telepen. A csarnokot
az ott dolgozó huszonhét ember elhagyta. Az esethez
Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Bács-Kiskun és Heves
megye tizenegy tűzoltóságáról, valamint a fővárosból
összesen húsz tűzoltóegységet és különleges szereket
riasztottak, emellett több megye katasztrófavédelmi mobil laborja is a helyszínre érkezett. A rajok a Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett – a tüzet több oldalról támadva
– több vízsugárral körülhatárolták, oltották a lángokat,
illetve védték az üzem többi részét, a mobil laborok folyamatosan elemezték a levegő összetételét. A munkálatok még másnap délelőtt is tartottak.

29.

Közös kampányt indított a katasztrófavédelem
és az Alföldi Tej Kft. Több mint tizenkétmillió
tejes dobozt látott el tűzmegelőzési ismeretekkel az Országos Tűzmegelőzési Bizottság és az Alföldi Tej Kft.

29.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavé
delmi Intézetének öt műveleti és hét iparbiztonsági szakirányon tanuló hallgatója tett sikeres tisztjelölti vizsgát.

FEBRUÁR

9.

Lezárult az újonc tűzoltók öthónapos képzése, így
másnaptól kilencvenkilenc újonc tűzoltó lépett
szolgálatba. Az újoncok Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén,
Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, HajdúBihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Veszprém
megyében, valamint Budapesten kezdték meg a munkát.

21-23.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2021ben is várta az érdeklődőket az Educatio Oktatási Szakkiállításon, ami ezúttal rendhagyó
módon, a virtuális térben zajlott. A Katasztrófavédelmi
Intézetet a kiállításon tűzoltótisztjelöltek és az oktatásszervezés munkatársai képviselték.

27.

Az évértékelő állománygyűlés a virtuális térbe
költözött. Az ország tizennyolc, legjobb teljesítményt nyújtó szervezete, munkatársa a megyei igazgatóságon a központi, illetve területi szerv vezetőjétől
vehette át az elismerést.

10.

Új katasztrófavédelmi őrssel gyarapodott
Baranya megye. A villányi hagyományos szerkezetű őrs a sajtó munkatársai előtt nyitotta meg kapuit.
11

19.

Krónika 2021

11.
12-13.

Nyolcadik alkalommal hirdette meg alkotói pályázatát az Országos Tűzmegelőzési Bizottság.

Pénteken, illetve szombatra virradó éjjel
egy-egy lakástűz történt Mezőtúron, alig
néhány óra eltéréssel. Az első esetnél a város Földvári utcájában egy romos épület belső tere égett, a tűzoltók két
vízsugárral és kéziszerszámokkal eloltották az égő ös�szehordott szemetet. A tűzoltók az épületben egy embert
találtak, aki a mentőszolgálat munkatársai szerint meghalt. Szombaton hajnali fél kettő táján ismét riasztották
a tűzoltókat, ekkor a József Attila utcában egy nádfedésű
családi ház tetőszerkezete teljes terjedelmében égett. Mire
a helyi és a szarvasi hivatásos tűzoltók a helyszínre értek,
a födémszerkezet beszakadt és az épület belső tere lángokban állt, illetve egy gázpalack is felrobbant. Az egységek
három vízsugárral számolták fel a káreseményt, majd
az önkormányzat által biztosított erőgéppel átkutatták a
romokat, azok alatt megtalálták a lakó holttestét. A katasztrófavédelem mindkét esetben tűzvizsgálati eljárást
indított a tűz okának kiderítése érdekében.

a másikra az egységek találtak rá a tűzzel érintett helyiségben. A tűzoltók négy vízsugárral oltották el a tüzet.
A szakemberek mindkét eset körülményeit vizsgálták.

18.

Átalakult a katasztrófavédelem felnőtt- és szakképzési rendszere. Új, szakmai tartalmukban az
eddigiekkel alapjaiban azonos szakképesítések kerültek
a rendszerbe, miközben az új szisztéma alkalmazkodik
a kor kihívásaihoz. A rendszer a február 22-én elindult tűzoltószakmai képzéssel debütált, ekkor 89 ember kezdte meg a tanulmányait a tűzoltói szakképesítés
megszerzése érdekében. A Katasztrófavédelmi Oktatási
Központ több mint öt hónapos képzésén a 73 hivatásos
tűzoltójelölt mellett 16, önkormányzati és létesítményi
tűzoltóságoktól érkezett hallgató is részt vett.

22.

15-16.

Két halálos tűz is volt néhány óra leforgása alatt Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében. Hétfőn késő éjszaka Sátoraljaújhely külterületén, egy hétvégi házban csaptak fel a lángok. A teljes
terjedelmében égő, harminckét négyzetméteres, életvitelszerűen használt épület tüzét a sátoraljaújhelyi hivatásos tűzoltók oltották el. Az egységek kiérkezése előtt
az ingatlan lakójának sikerült kijutnia a házból, azonban
életét vesztette. A tűzoltók egy háztartási gázpalackot kivittek az egyik helyiségből és másik kettő maradványait
találták meg az épületben. Kedden hajnalban pedig egy
családi ház szobája és tetőszerkezete égett Garadnán, a
Fő úton. Az encsi és a gönci hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt az egyik lakó még ki tudott jönni az épületből,
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Kigyulladt egy ezer négyzetméteres raktár Budafokon, az Alsó sas utcában. Több budapesti
kerület tűzoltói vonultak az esethez, hét támadó vízsugárral több oldalról, másfél órás küzdelem árán oltották
el a hatalmas füsttel járó lángokat. A tűzoltás során egy
ipari dissousgáz-palack szelepe lerepült, ez lökéshullámmal járt. A lökéshullám két tűzoltót is elért, őket
a doktorszolgálat és a mentőszolgálat munkatársai is
megvizsgálták, nem sérültek meg, de a biztonság kedvéért megfigyelésre kórházba vitték őket. A tűz okát az
igazgatóság vizsgálta.

19.

Több mint tizenhétmillió forint értékben új
eszközöket vásárolt az Országos Tűzmegelőzési Bizottság az Innovációs és Technológia Minisztérium
támogatásából. A területi tűzmegelőzési bizottságok
húsz, úgynevezett virtuálisvalóság-szemüveget (VR) és
azok szakszerű működtetéséhez szükséges kiegészítő
eszközöket kaptak.

Tűz, nádastűz, ellentűz – a szabadtéri tüzek
oltását gyakorolták Mórahalomnál az ország
tűzoltásvezetői. A szakemberek a gyakorlaton azt mutatták be, miként lehet irányított égetéssel megakadályozni
a szabadtéri tüzek továbbterjedését, illetve minél rövidebb idő alatt megfékezni a lángokat. A forgatókönyvben olyan elemek szerepeltek, amelyekkel egy átlagos,
több hektárra kiterjedő tűznél találkoznak a tűzoltók:
felcsaptak a lángok, a tűz rendkívül gyorsan terjedt, a
füst a közeli főúton közlekedőkre is veszélyt jelentett.

26.

Online ülésezett a CTIF Tűzoltóságok és a CTIF
Történeti, Múzeumi és Dokumentációs Bizottsága. A virtuális találkozóba tizennyolc ország képviselői
kapcsolódtak be, a testület három új tagot is köszöntött.
A testületi ülésen kihirdették, hogy a Katasztrófavédelem
Központi Múzeuma elnyerte a CTIF Múzeumi minősítését.

26.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Magyar Tűzoltó Szövetség közreműködésével közösen pályázatot írt ki a hivatásos tűzoltósággal
együttműködési megállapodással rendelkező tűzoltó
egyesületeknek, valamint az önkéntes mentőszervezetek részére. A központi költségvetésben 2021-ben is 700
millió forint állt rendelkezésre: ebből az összegből 600
millió forint az önkéntes tűzoltó egyesületek, 100 millió
pedig a mentőszervezetek fejlesztésére volt fordítható.
Az önkénteseknek pályázni hagyományosan tűzoltási,
műszaki mentési, ifjúságnevelési és hagyományőrzési
tevékenységhez kapcsolódó működési és felhalmozási
költségek finanszírozására, műszaki, technikai és informatikai fejlesztésre, valamint az önkéntesek oktatásának támogatására lehetett. Új elemként megjelent
a „gépjármű- és tűzoltótechnikai eszköz felújítás, javítás” kategóriája. A működési költségek között újdonság
volt a „riasztástámogató program díja”, amely lehetővé
tette, hogy az egyesületek a helyi riasztási eljárásokra alkalmazott SMS-szerverek, mobil applikációk stb.
költségeire pályázzanak. A pályázat kiegészült a „tűzoltási és műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó
egészségügyi felszerelések (pl. hordágy, nyakmerevítő,
stb.)”, valamint a „tűzoltósport-versenyzéshez kapcsolódó eszközök, anyagok és felszerelések beszerzési költsége” alkategóriákkal, emellett a szertárépítés, -felújítás
kategória tételei között lehetett igényelni alternatív,
megújuló energiára épülő megoldások kivitelezését is.
Az önkéntes mentőszervezeteknek a tevékenységükhöz
kapcsolódó járművek, ruházati termékek, működési költségek finanszírozására nyújtott támogatást a központi
költségvetés. Eszközfejlesztésre pályázhattak az önkormányzati tűzoltóságok is, erre a célra 225 millió forintot
lehetett fordítani. Pályázni a BM OKF által beszerzett
tűzoltó védő- és technikai eszközre, EDR rádiókra, illetve
pénzbeli támogatásra, azaz egyéb beszerzésekre, gépjárműfecskendő vagy tűzoltótechnikai eszköz felújítására,
javítására fordítható költségre lehetett. A pénzbeli és
természetbeli támogatásokról májusban, illetve júliusban született döntés, a felszereléseket az önkéntes és az
önkormányzati tűzoltóságok, valamint a mentőcsapatok
december első felében vehették át.
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Reggel 4 óra 12 perckor földrengés történt a Zala
megyei Nagykanizsa térségében. A földmozgás
magnitúdója 2,6 volt a Richter-féle skálán. A földrengést a lakosság érzékelte, azonban károkról nem érkezett
bejelentés a megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz.

százhuszonnyolc beteget, többségüket betegágyában
tolva mentettek ki a kórház dolgozóival, rendőrökkel
és katonákkal együttműködve. A tűzoltók porral oltóval
oltották el a lángoló televíziókészülékeket, hőkamerával
átvizsgálták a mennyezetet, a füsttel érintett folyosókat
átszellőztették, majd segítettek a betegeket visszatolni a
kórtermükbe. A betegeknek nem esett bajuk, egy kórházi
dolgozó a füst belélegzése miatt könnyebben megsérült.
A mentésben összesen harminchét hivatásos tűzoltó vett
részt tíz járművel. A tűz keletkezési okát, körülményeit a
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vizsgálta.

3.

10.
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27.

A nádas és száraz aljnövényzet kapott lángra
Fonyód külterületén. A fonyódi nádastűzhöz a
marcali, a siófoki, a kaposvári, a zalakarosi, a pacsai és
a keszthelyi hivatásos, a balatonboglári önkormányzati, valamint a fonyódi önkéntes tűzoltókat riasztották.
A tűzoltásvezető az egységeket megosztva, beavatkozásuk hátterének biztosításával irányította a tűz oltását.
A tűzoltók több oldalról támadva, kéziszerszámokkal és
puttonyfecskendővel harcoltak a tűzzel. A beavatkozást
nehezítette az időnként megélénkülő szél és a lápos,
mocsaras, nehezen járható terület. A százhúsz hektáron
pusztító lángokat végül több mint ötven tűzoltónak csaknem tizenegy óra leforgása alatt sikerült teljesen eloltani.

2.

Helyi idő szerint reggel 5 óra 37 perckor 4,4-es
magnitúdójú földrengés keletkezett Horvátországban, Petrinja község közelében. A földrengést a lakosság
Magyarországon nem érezte, a katasztrófavédelemhez
nem érkezett bejelentés.

11.

MÁRCIUS

Videokonferencia keretében tartotta meg évnyitó értekezletét az Országos Tűzmegelőzési
Bizottság. A testület értékelte az elmúlt évi tevékenységet, és foglalkozott a 2021-es célkitűzésekkel. Elhangzott: az OTB megelőzést célzó kampányainak is fontos
szerepe van abban, hogy az emberek tudatosabbak és
felelősségteljesebbek az otthonuk biztonságát illetően.

1.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
főigazgatója a honlapon köszöntötte az állományt
és a partner szervezeteket a Nemzetközi Polgári Védelmi Nap alkalmából. A nemzetközi világnap tiszteletére
koszorúzást és ünnepséget tartottak a főigazgatóságon.
A rendezvénybe a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok online módon kapcsolódtak be.

1.

Lezárult az őrsprogram Győr-Moson-Sopron megyében. A csornai, a pannonhalmi és a lébényi
katasztrófavédelmi őrs után negyedikként március elsején megkezdte működését a sopronkövesdi katasztrófavédelmi őrs.

1.

E naptól új elnök áll a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács élén: dr. Papp Antal tűzoltó
ezredest dr. Bognár Balázs Lajos PhD tűzoltó dandártábornok, Vas megyei katasztrófavédelmi igazgató
követte a poszton.
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Türelemmel viselt, hosszan tartó betegség után
elhunyt dr. Hoffmann Imre nyugállományú
tűzoltó altábornagy, a Belügyminisztérium volt közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára, a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság volt főigazgató-helyettese. A tábornokot július elsején testületi
tiszteletadás mellett lakóhelyén, Rákóczifalván helyezték
végső nyugalomra.

10.

Kigyulladt egy kórterem a székesfehérvári
kórházban. A tűz miatt összesen százhuszonnyolc beteget mentettek ki a Fejér Megyei Szent György
Egyetemi Oktató Kórház úgynevezett hotel épületéből.
Az egyik ötödik emeleti kórteremben két, a mennyezetre függesztett televíziókészülék égett. A helyszínre nagy
erőkkel érkeztek ki a székesfehérvári, a sárbogárdi, a
pétfürdői és a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók, akik a
katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett légzőkészülékben - a nagy füst miatt az ötödik emeletről
és a felette húzódó négy szint füsttel érintett szárnyaiból, valamint a negyedik emelet egy részéről összesen

22.

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügy
minisztere huzamosabb időn át végzett magas színvonalú, kiemelkedően eredményes munkája
elismeréséül a Víz Világnapja alkalmából Kvassay Jenő
Emlékérmet adományozott dr. Kling Istvánnak, a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vízügyi és
vízvédelmi főosztály helyettes vezetőjének.

22.

Videokonferencián tartott vízügyi és vízvédelmi szakmai napot a Víz Világnapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megelőzési és
engedélyezési szolgálata a területi vízügyi és vízvédelmi
hatóságok bevonásával.

24.

A tízéves Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Katasztrófavédelmi Intézetének képzései iránt
a 2021/2022-es tanévben is kiemelkedő volt az érdeklődés: a katasztrófavédelmi alapképzés szakirányain és
mesterképzésén meghirdetett kétszáznyolcvan helyre
összesen 532 ember jelentkezett.

29.

Megalakult a Magyar Rendészettudományi Társaság Katasztrófavédelmi Tagozata, amely első
ülésén megválasztotta tisztségviselőit.

29-30.

A BM OKF online formában megrendezte az iparbiztonsági szakmai
napokat. A webes konferencián csaknem kétszáz katasztrófavédelmi szakember vett részt. Az iparbiztonsági
feladatokat végző állomány továbbképzésén a fókuszban
a veszélyes áruk szállításának, illetve a veszélyes üzemek
működésének hatósági felügyelete állt.
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30.

Helyi idő szerint 18 óra 25 perckor földrengés
volt Ausztriában, Bécs közelében, a magyar
országhatártól megközelítőleg harminc kilométerre,
mintegy nyolc kilométeres mélységben. A földmozgás
erőssége 4,3-es volt a Richter-féle skálán. A földrengést
Magyarország területén is érezte a lakosság, de károkról
nem érkezett bejelentés.

majd miután visszahűtötték az égő anyagot, azt földdel
letakarták. A tűzoltók éjszaka négy tűzoltó gépjárművel
felügyelték és tovább oltották a területet.

ÁPRILIS

1.

Elindult a viharjelzőrendszer a magyarországi tavakon. A katasztrófavédelem a Balatonon, a Velencei-, a Fertő- és a Tisza-tavon egészen október végéig
működtette a viharjelző állomásokat.

1.

Az országban ötvenkilencedikként, Győr-MosonSopron megyében pedig nyolcadikként kapta meg
az önálló beavatkozás jogosultságát Koroncó önkéntes
tűzoltó egyesülete. Az önkéntesek Koroncón, Rábapatonán, Mérgesen, Rábaszentmihályon és Rábacsécsényen
vállalhatnak beavatkozást. A szervezet ezzel csaknem
ötezer-kétszáz ember biztonságát segíti.

31.

Tűz ütött ki Devecserben, a Szent Imre utcában egy raktárban. A kétezer-hatszáz négyzetméteres építmény hétszáz négyzetméternyi részén égett
az összehordott gumigranulátum és a bálázott, újrahasznosított műanyag. Az ajkai, a pápai, a veszprémi, a badacsonytomaji és a keszthelyi hivatásos, valamint a devecseri önkéntes tűzoltók tizenhét gépjárművel összesen
negyvennyolcan, a Veszprém megyei katasztrófavédelmi
műveleti szolgálat irányítása mellett több órán keresztül
oltották a lángokat. Két katasztrófavédelmi mobil labor
végzett folyamatosan méréséket a helyszínen és a szélirányban lévő környező településeken, lakott területen
egészségre káros mértékű veszélyes anyagot nem mutattak ki a levegőben. A tüzet vízzel, oltóhabbal oltották,
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4.

Életének 38. évében rövid, súlyos betegség következtében elhunyt Világhy Adrienn tűzoltó százados, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
nemzetközi főosztály kiemelt főreferense. A századostól
május 21-én Budapesten, polgári szertartás szerint, testületi tiszteletadással vettek végső búcsút.

Az épületben több műhely és üzem működött. Az egyik
háromszázötven négyzetméteres raktárrész – amelyben
ajándéktárgyakat, műszaki cikkeket, háztartási eszközöket és bútorokat tároltak – teljes terjedelmében
égett, fölötte a lemezfedésű tető nagy része beomlott. A
tűzben egy propánbutángáz-palack felrobbant. A helyszínre elsőként a város önkéntes tűzoltói érkeztek ki,
akik megkezdték az oltást. A lángokat a Fejér megyei
katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett
az érdi, a törökbálinti és a fővárosi hivatásos, valamint a
váli önkormányzati és a martonvásári önkéntes tűzoltók
összesen hét vízsugárral fojtották el. Az oltási munkálatok közben több argon-, oxigén-, nitrogén-, acetilén-,
szén-dioxid-, propánbutángáz-palackot vittek ki az épület
füsttel telítődött helyiségeiből. A Fejér megyei katasztrófavédelmi mobil labor is a helyszínen volt. Személyi
sérülés nem történt. A tűz keletkezési okát, körülményeit
a katasztrófavédelem vizsgálta.

zöldmezős beruházással készül. A „Tűzoltólaktanyák
kialakítása – Pécs tűzoltóságok” elnevezésű európai
uniós projekt csaknem 5,994 milliárd forint vissza nem
térítendő támogatásból valósul meg.

21.

Közös katasztrófa-felszámolási gyakorlatot tartott a katasztrófavédelem és a MÁV Zrt. Jászkiséren, a MÁV Felépítmény-karbantartó és Gépjavító
Kft. telephelyén. Az esemény fókuszában a mentésben
résztvevő szervezetek, illetve a vasúttársaság szakemberei közötti együttműködés állt.

12-15.

Az IPCC (Éghajlatváltozási Kormányközi Testület) mintájára frissen megalakult Magyar Éghajlatváltozási Tudományos Testület
szervezésében lezajlott az Első Országos Interdiszciplináris Éghajlatváltozási Tudományos Konferencia, amelyen
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi
Kara Katasztrófavédelmi Intézetének munkatársai is
részt vettek.

13.

Korszerű erdőtűzoltó járműveket és szakfelszereléseket kapott negyvenhárom önkéntes tűzoltó
egyesület. A fejlesztés az EU Polgári Védelmi Komplex
Modulok létrehozása elnevezésű projekt keretében valósult meg.

22.

Megkezdődött a katasztrófavédelem által koordinált országos szúnyoggyérítési program. Az
augusztus 29-ig tartó program során a gyérítés összesen
1064 települést érintett, a 19 hét alatt a kezelt terület
nagysága megközelítette a 800 ezer hektárt.

22.

5.

19-23.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző karán
megtartották a XXXV. Országos Tudományos Diákköri
Konferencia Had- és Rendészettudományi szekcióülését.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara 2021 tavaszán is megrendezte a kari tudományos diákköri konferenciát, amelynek
három tagozatában összesen huszonnyolc pályaművet
mutattak be a tudományos élet iránt érdeklődő hallgatók, köztük a Katasztrófavédelmi Intézet diákjai is. Az
ünnepélyes eredményhirdetést április 28-án tartották,
online formában.

6.

20.

23.

Életének hatvankilencedik évében hosszantartó, súlyos betegség következtében elhunyt Pados
László nyugállományú tűzoltó ezredes, a Heves Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság egykori gazdasági igazgatóhelyettese.
Teljesen kiégett egy áruraktár Martonvásárban.
A Szent László úti telephelyen egy körülbelül ezer
négyzetméteres ipari létesítményben csaptak fel a lángok.

Egy időben két laktanya építése is elkezdődött
Pécsett. Az Engel utcai beruházás a jelenlegi
laktanya mellett indult meg, míg a Tüzér utcai épület

E naptól az ország egyik legmodernebb laktanyájából vonulnak a gyöngyösi tűzoltók. A
csaknem egyhektáros területen elhelyezkedő, több mint
17

Krónika 2021

Videokonferencia keretében tartotta meg munkaterv szerinti soros ülését a Katasztrófavédelmi
Tudományos Tanács. Az alelnöki és a titkári megbízások
kihirdetése mellett a 2021-es munkatervről, a tudományos pályázati lehetőségekről és az elmúlt időszak feladatairól is tárgyalt a grémium.

29.

Dr. Áder János, Magyarország köztársasági
elnöke a belügyminiszter előterjesztésére több
évtizedes kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül május 4-e, a Tűzoltóság napja alkalmából előléptette
tűzoltó altábornaggyá dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagyot, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatóját, tűzoltó vezérőrnaggyá Dobson Tibor
tűzoltó dandártábornokot, a Magyar Rendvédelmi Kar
elnökét, valamint kinevezte tűzoltó dandártábornokká
Branyiczky Márk tűzoltó ezredest, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját. Az érintettek
az előléptetési, kinevezési dokumentumokat április 29én vették át a Sándor-palotában.

30.
18

Felavatták a katasztrófavédelem ADN-járőr
hajóját, a Tűzmadár nevet viselő hajót, amely

forintos támogatásával több megelőzési program folytatódik vagy indul útjára, köztük például egy gyerekeknek
szóló mobilapplikáció fejlesztése.

5.

17.

6.

27.

Újabb két katasztrófavédelmi őrs építési projektje zárult le. A Tűzoltóőrsök kialakítása –
Hagyományos szerkezetű őrsök (Tolcsva, Villány) uniós
projekt vissza nem térítendő támogatási összege 217,6
millió forint volt.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
főigazgatója írásban köszöntötte az állományt a
Tűzoltónap alkalmából.

Két új oldalrakodó konténerszállító jármű és egy
kisebb méretű nyerges vontató erősíti a kataszt
rófavédelem mentési képességeit. A csaknem 238 millió
forint összköltségű beruházás az EU Polgári Védelmi
Komplex Modulok létrehozása nevű projekt keretében
valósult meg.

ezerhatszáz négyzetméteres új épületegyüttes ad otthont
a hivatásos tűzoltó-parancsnokságnak és a katasztrófavédelmi kirendeltségnek is. A „Tűzoltólaktanyák kialakítása – Gyöngyös tűzoltóság” projekt 1 milliárd 301
millió 736 ezer 802 forint vissza nem térítendő uniós
támogatásból valósult meg.

28.

4.

a Dunán teljesít ezután szolgálatot. A „Magasabb szintű
iparbiztonsági beavatkozások kapacitásfejlesztése” elnevezésű európai uniós projekt révén speciális iparbiztonsági feladatokat ellátó járművek és műszerek álltak
rendszerbe a katasztrófavédelemnél. A teljes beruházás
az Európai Unió 1 milliárd 200 millió forintos vissza nem
térítendő támogatásából valósult meg.

MÁJUS

1.

A katasztrófavédelem kéményseprői végzik a fővárosban a lakossági kéményseprőipari közszolgáltatást, ezzel tovább bővült a katasztrófavédelem kéményseprési ellátási területe.

2.

Életének hetvenötödik évében rövid betegség következtében elhunyt Suhajda István nyugállományú
polgári védelmi alezredes, a BM OKF jogelőd szervezetének, a BM Tűz- és Polgári Védelmi Országos Parancsnokság Polgári Védelmi Főigazgatóság Műszaki-technikai
Főosztály Híradóosztályának volt vezetője.

Autóbusz és személykocsi ütközött össze a 834-es
úton, Celldömölk és Mersevát között. A busz az
oldalára csapódva az árokban állt meg, az autó a szemközti árokba zuhant. A buszban tizenöt ember utazott, a
kocsiban ketten ültek, a két jármű roncsai közé többen
beszorultak. A helyszínre a sárvári, pápai és szombathelyi hivatásos, valamint a celldömölki önkormányzati
tűzoltókat riasztották. A baleset helyszínére ment továbbá a Vas megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat,
valamint a Kráter Önkéntes Tűzoltó Egyesület is. A tűzoltók áramtalanították mindkét járművet. Az egységek a
buszból négy embert feszítővágó berendezés segítségével szabadítottak ki, az autóból két eszméletlen embert
emeltek ki, akiket átadtak a mentőknek. A balesetben
ketten életüket vesztették, két ember súlyos, kilenc pedig könnyebb sérüléseket szenvedett.

Videókonferencia formájában tartotta meg a
tűzvédelmi szakértők első féléves továbbképzését a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

19.

Újabb projekt zárult le. Az „Erdőtüzek oltására
alkalmas gépjárművek és vízszállító gépjárművek rendszerbe állítása” elnevezésű projekt révén az
ország valamennyi megyéjében és a fővárosban is gyarapodott és fejlődött a jármű- és eszközállomány.

23.

Egy italpalackozásra és palackgyártásra használt csarnok égett teljes terjedelmében Kiskőrösön. A kiskőrösi, a kalocsai, a kiskunhalasi, a solti, a
kiskunmajsai, a kecskeméti és a kiskunfélegyházi hivatásos, valamint a kiskőrösi önkéntes tűzoltók, csaknem
ötven tűzoltó tíz vízsugárral, három létrasugárral és egy
habsugárral dolgozott a lángok megfékezésén a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett. A gyors
tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően a tűz a közelben
lévő csarnokokra nem terjedt át. A tűzeset során senki
nem sérült meg. Az esettel kapcsolatosan tűzvizsgálati
hatósági eljárás indult.

11.

Közös gyakorlatot tartott a katasztrófavédelem,
a rendőrség, a mentőszolgálat, a Magyar Közút,
a Magyar Vöröskereszt, a Volánbusz Zrt. és az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport az M25-ös gyorsforgalmi úton. A résztvevők a balesetet szenvedett járművek
megközelítését, a veszélyes anyag jelenlétében történő
gyors és szakszerű mentést, az autóút felszabadítását,
az összehangolt munkát gyakorolták.

13.

Közösen lép fel az elektromos eredetű lakástüzek, gázrobbanások és szén-monoxid-mérgezések ellen a katasztrófavédelem és az E.ON. A bekövetkezett esetek hatékony kezelése érdekében közös
gyakorlatokat tartanak, továbbá az E.ON húszmillió
19
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5. 31.-6. 3.

Miskolcon, az Alpindustry
ban gyakorlatozott a HUNOR
kötéltechnikai alegysége. Az ipari alpintechnika, általános kötéltechnika és speciális mentési technika oktatására alakult felnőttképzési intézményben a csapat újabb
nemzetközi versenyre készült.

JÚNIUS

1.

E naptól már hivatásos tűzoltók jelenléte nélkül,
önállóan is beavatkozhatnak a Fóti Aqua Önkéntes
Tűzoltó Egyesület tagjai, tizenegyedikként Pest megyében. Az erről szóló dokumentumot május 31-én adta át
az egyesület elnökének a Pest megyei katasztrófavédelmi igazgató Fóton.

4.

Tanárait, oktatóit ünnepelte a katasztrófavédelem.
Pedagógusnap alkalmából ünnepi állománygyűlést
tartott a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ.

7-11.

Nyolc megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vehette át összesen negyvenhárom
önkéntes szervezete részére azokat a komplett védőfelszereléseket, tűzoltó-szakfelszereléseket, amelyek révén
a szabadtéri tüzek szempontjából leginkább érintett területek mentő tűzvédelme tovább erősödik. A fejlesztés
a KEHOP-1.6.0-15-2016-00021 azonosítószámú, az EU
Polgári Védelmi Komplex Modulok létrehozása elnevezésű projekt keretében valósult meg.

8.

Életének hetvenedik évében türelemmel viselt,
hosszan tartó, súlyos betegség következtében elhunyt Csányiné Paládi Erzsébet nyugállományú tűzoltó
őrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet Műszaki
Főosztály volt előadója. Az őrnagyot július 20-án helyezték végső nyugalomra Budapesten.

11.

A szabadtéri tüzek kezelésére történő felkészülés, valamint az Európai Uniós Polgári Védelmi
Mechanizmus tesztelése céljából a BM OKF részt vett
az EU Veszélyhelyzet-kezelési Koordinációs Központ
(ERCC) által szervezett online légi erdőtűzoltási törzsvezetési gyakorlaton.

13.
1.

Szigorú biztonsági előírások betartásával megkezdődtek a záróvizsgák a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi
Intézetében.

20

Két halálos tűz is volt pár óra leforgása alatt
Hajdú-Bihar megyében. Hajnalban teljes terjedelmében lángolt egy tíz négyzetméteres építmény Debrecenben, a Tulipán utcában. A városi hivatásos tűzoltók
több vízsugárral oltották el a lángokat. A leégett romok
átvizsgálásakor egy idős embert találtak a tűzoltók, akin
már nem lehetett segíteni, életét vesztette.

Hajdúsámsonban, a Petőfi utcában egy hatvan négyzetméteres ház egyik szobája égett kora reggel. Szintén a
debreceni hivatásos tűzoltók avatkoztak be, két gépjárműfecskendővel vonultak a helyszínre. Az égő szobában
a tűzoltók egy holttestet találtak. A tűz keletkezési okát
mindkét esetben a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat vizsgálta.

13.

Kigyulladt egy kárpitosműhely, a hozzáépített
épület és az udvaron álló kisteherautó Erdőkertesen, a Fő úton. A gödöllői, aszódi, váci és fővárosi hivatásos tűzoltók kiérkezésekor az épületek, a teherautó és
az udvaron felhalmozott nagy mennyiségű szivacs, bútor
már lángokban állt. A tüzet a tűzoltók eloltották, megakadályozták a lángok továbbterjedését, munkájukat a
fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. Az oltás során egy propánbutángáz-palack felrobbant,
két oxigén- és egy acetilénpalackot pedig az egységek
kivittek az égő helyiségekből. Az acetilénpalackban a hő
hatására elindult a kémiai folyamat, visszahűteni nem
lehetett, ezért azt a rendőrség mesterlövészei kilőtték. A
tűzoltás idejére az érintett utcaszakaszt kétszáz méteres
körben lezárták, hetven embert biztonságos helyre kísértek, ők az oltást követően hazatérhettek. Az ügyben
tűzvizsgálati eljárás zajlott.

13-17.

A 2023-ban esedékes INSARAG újraminősítésre való felkészítés keretében
a dombóvári katasztrófavédelmi kirendeltség illetékességi területén tanfolyamon vettek részt a hivatásos
tűzoltókból álló HUNOR és az önkéntes mentőszervezeteket tömörítő HUSZÁR törzstagjai, akik a többi között a nemzetközi segítségnyújtásban kulcsfontosságú
weboldalak, a helymeghatározásban és koordinációban
elengedhetetlen okostelefonos alkalmazások és az elektronikus adatgyűjtési programok használatát gyakorolták.

16.

Növénytermesztési ismeretek, a mezőgazdasági gépek tüzei, balesetei, a levegőminőség és a
mezőgazdaság kapcsolata, mezőgazdasággal összefüggő
biztosítások, a szabadtéri és a mezőgazdaságot érintő
tűzesetek tapasztalatai, a tüzek megelőzése – ezek és

ehhez hasonló kérdések voltak terítéken a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által a mezőgazdasági
tüzek témájában szervezett online konferencián.

17.

A napelemrendszerek tűzoltására fókuszáltak
azon az együttműködési gyakorlaton, amelyet a
katasztrófavédelem a Mátrai Erőmű visontai telephelyén
kiépített napelemparkban tartott.

19.

Ezen a napon 00:00 órától három megyében
tűzgyújtási tilalom volt érvényben. Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében tilos volt tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban,
facsoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres
körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. Huszonnegyedikén 00:00 órától pedig már országos tilalom
lépett életbe.

19-22.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat
előrejelzései alapján várható tartós hőség miatt az országos tisztifőorvos június 19-én 00:00
órától június 22. 24:00 óráig másodfokú hőségriasztást
adott ki. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján a melegedő időjárás miatt az országos tisztifőorvos 2021. június 22-én 00:00 órától június 24. 24:00
óráig harmadfokúra emelte a hőségriasztást, amelyet
azután 25-én 24:00 óráig meghosszabbított.
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a HELP Mentőegyesület önkéntesei a katasztrófavédelmi
műveleti szolgálat irányításával több mint tizenkét órás
munkával, összesen tizenegy vízsugárral és egy habsugárral fékezték meg a tüzet.

Krónika 2021

20-7. 31.

Újra gyerekzsivaj töltötte meg a
balatonföldvári NARO Campinget. A táborban hat héten keresztül heti váltásokban
összesen több mint kétszáz, hét és tizennégy év közti
gyermek tudott kikapcsolódni.

25.

Jégesővel kísért zivatar csapott le Somogy megye több településére is. A kétezer-ötszáz lakosú
Kadarkúton hatalmas pusztítást végzett a vihar, többeket
háborús állapotokra emlékeztetett a kisváros látványa.
A jégeső rég nem látott károkat okozott épületekben,
melléképületekben és gépjárművekben is.

28-30.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat
előrejelzési adatait, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást adott ki az ország egész területére 2021. június
28-án 12 órától 2021. június 30-án 24 óráig.

JÚLIUS

1.

A belügyminiszter ezen a napon a Hivatalos Értesítőben tette közzé, hogy kezdetét vette a tartósan
vízhiányos időszak. Az aszályos időszakkal összefüggésben életbe léptek a vízkészletjárulékkal kapcsolatos
speciális szabályok.

3.

12.

26.
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4.

Mintegy négyszáz négyzetméteres területen, több
méter magasságban felhalmozott fém- és műanyag
hulladék kapott lángra egy salgótarjáni MÉH-telepen. A
salgótarjáni, bátonyterenyei, szécsényi, hatvani és pétervásárai hivatásos tűzoltók, továbbá az Észak-Mátra
Mentő Egyesület, a Karancs Speciális Mentőszolgálat és

Újabb tűzvédelmi műszaki irányelvek változtak: a tűzvédelmi szakemberek javaslatainak
figyelembevételével kibővült a kiürítéssel, valamint az
ellenőrzéssel, felülvizsgálattal és karbantartással foglalkozó tűzvédelmi műszaki irányelv.

A vihar miatt összesen 281 esetben volt szükség a
tűzoltók munkájára. A legtöbb beavatkozásra Baranya, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom
megyében és Budapesten volt szükség. Somogy, Vas és
Zala megye kivételével minden megyében keletkeztek
viharkárok. A tűzoltói beavatkozások nagy részét kidőlt
fák és letört faágak eltávolítása adta. A faágak utakra,
autókra, házakra, elektromos vezetékekre dőltek, ezeket
kellett eltávolítaniuk a tűzoltóknak.

2.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának százkilenc végzett hallgatója tett
tiszti esküt a Budai várban, a Kapisztrán téren. A hallgatók a Szent Korona másolata és a történelmi zászlók előtt,
a miniszterelnök, a belügy- és a honvédelmi miniszter,
valamint és a tábornoki kar jelenlétében tették le a tiszti
esküt. A karról tízen lettek a katasztrófavédelem tisztjei.

15.

9.

11.

Megtartották a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kara diplomaosztóját. A karhoz tartozó Katasztrófavédelmi Intézet százhuszonnégy
hallgatója is e napon vehette át az egyetemi tanulmányait
lezáró dokumentumot.

Vejtiben megújították minősítésüket az önkéntesek. A csaknem 180 ember részvételével
lebonyolított eseményen a hivatásos tűzoltók mellett
22 baranyai és fővárosi mentőszervezet is jelentős szerepet kapott.

7.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési
adatait, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriadót adott ki az ország egész
területére július 7-én 0:00 órától július 9-én 24:00 óráig.

országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást adott
ki az ország egész területére július 13-án 00:00 órától
július 15-én (csütörtök) 24:00 óráig.

Életének 72. évében, rövid betegség következtében elhunyt Babják László nyugállományú
tűzoltó alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság jogelőd szervezetének, a BM Tűzoltóság
Országos Parancsnokság Ügyeleti és Informatikai Főosztályának volt helyettes vezetője. Az alezredest július
29-én helyezték végső nyugalomra.

Elindult az Alföldi Tej Kft. és a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság keretein belül működő Országos Tűzmegelőzési Bizottság három
hónapos, közös tejesdoboz akciója: július közepétől több
áruházlánc polcaira felkerültek azok a termékek, amelyek
dobozain a vásárlók figyelmét a lakástüzek megelőzésére, valamint a füstérzékelők hasznosságára hívták fel. A
kampány ideje alatt körülbelül 3 és fél millió tejesdoboz
hirdette a lakástüzek elleni védekezés módszereit.

12.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései adatait, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe véve az

23.

Hetvenhárom frissen végzett tűzoltó tett
esküt a katasztrófavédelem székháza előtt.
Az újoncok a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ öthónapos kiképzésén vettek részt. Ez idő alatt 564 órás
képzésen sajátították el a szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.

23.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézet által meghirdetett egyes képzésekre 2021-ben csaknem
négyszeres volt a túljelentkezés. Ötszázharminckét jelentkező közül százharmincöten teljesítették a felvételi
követelményeket.

24.

Nagy mennyiségű csomagolt termék és raklap
gyulladt meg egy üzem területén Orosházán, a
Csorvási úton. Egy csaknem négyezer négyzetméteres,
öblösüveg tárolására használt raktárépületben csaptak
23
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tisztifőorvos harmadfokú hőségriadót adott ki az ország
egész területére július 26-án 12:00 órától július 30-án
24:00 óráig, majd meghosszabbította azt augusztus
1-jén 24:00 óráig.

31.

Ismét megrendezték Budapesten a Generali
Night Run éjszakai futóversenyt, amelyen a katasztrófavédelem csaknem száz sportolóval képviseltette
magát. A futók mellett ott volt a katasztrófavédelem fúvószenekara, a Dunán pedig a Szent Flórián tűzoltóhajó
kísérte a rakparton haladókat, színes vízsugárral téve
látványosabbá a versenyt.

fel a lángok, hozzávetőleg ötszáz négyzetméteren. Az
orosházi és mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók a Békés
megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával több irányból, hab- és vízsugár segítségével eloltották a tüzet, majd hőkamerával átvizsgálták a területet.
Az oltási munkálatokkal párhuzamosan kimenekítették
az épületben dolgozókat, és elszállították a területről az
épen maradt raklapokat. A beavatkozás ideje alatt a Békés megyei katasztrófavédelmi mobil labor több helyszínen is méréseket hajtott végre. A levegőben egészségre
káros mennyiségű mérgező anyag nem volt kimutatható.
Az eset során senki sem sérült meg.

24.

A Deseda-tó partján tartották meg a BM Triatlon
Országos Bajnokságot. A harminc induló először két és fél kilométert futott, utána húsz kilométert
kerékpározott, majd ismét futócipőre váltott és még öt
kilométert futott.

26.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési
adatait, valamint a Nemzeti Népegészségügyi
Központ szakmai ajánlását figyelembe véve az országos
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1.

Végigsöpört a hőséget lezáró vihar az országon, kidőlt fákat, leszakított ágakat, megrongált tetőket,
villám sújtotta kéményeket hagyva maga után, a tűzoltók
több mint ezerháromszáz riasztást kaptak. A legnagyobb
pusztítást Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megye szenvedte el. A vihar miatt
száznegyven településen, összesen csaknem hetvenötezer
fogyasztónál hosszabb-rövidebb ideig nem volt áram, és
fennakadások voltak a vasúti közlekedésben is.

4.

Nagy erőkkel vonultak a szolnoki hivatásos tűzoltók
ahhoz a balesethez, amely Szolnok külterületén,
a 4-es főút 94-es kilométerénél történt a kora délutáni
órákban. Két, rakomány nélküli tehergépkocsi ütközött össze, a járművek kigyulladtak, a tűzben mindkét
sofőr életét vesztette. A szolnoki egységek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása és teljes útlezárás mellett végezték a
műszaki mentési munkálatokat. A katasztrófavédelmi
műveleti szolgálat tűzeseti helyszíni szemlét folytatott le.

Átadták a leendő piliscsabai bázis munkaterületét, ezzel megkezdődhetett a katasztrófavédelem legújabb beruházása. A terület mentő tűzvédelme
szempontjából jelentős az új őrs létesítése, emellett itt
nyílhat meg egy Magyarországon egyedülálló módon kialakított, modern technikával felszerelt gyakorlóház. A
tervek szerint 2023-ban az őrs megkezdheti működését,
és a képzések is elindulhatnak a tűzszimulációs házban.

a helyszínen életüket vesztették. Tizenhatan súlyosan,
harmincketten könnyebben sérültek meg, őket a székesfehérvári, a siófoki, a veszprémi és egy budapesti
kórházba szállították. Az összeroncsolódott autóbuszt a
tűzoltók daru és két kamionmentő csörlőjével állították
kerekeire, majd daruval emelték fel a rézsűn, végül ismét
csörlőkkel húzták ki a leállósávba. A csaknem tízórás
mentés után délután indulhatott meg újra a forgalom a
sztráda ezen szakaszán.

8.

15.

14-16.

16-18.

Kigyulladt egy földszintes raktárépület este Budapest nyolcadik kerületében, a Kerepesi úton. Az
épület tetőszerkezetében csaptak fel a lángok. A fővárosi tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, mintegy
húsz tűzoltó gépjárművel csaknem száz tűzoltó oltotta
a tüzet. Az épület mellett egy irodaépület állt, arra nem
terjedtek át a lángok. A munkálatokat jelentősen nehezítette, hogy az épület tetőszerkezete fából készült, nagyon gyorsan terjedtek a lángok, emellett a viharos szél
is segítette a tűz terjedését. Az egységek még másnap
reggel is dolgoztak.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat
előrejelzési adatait, valamint a Nemzeti
Népegészségügyi Központ szakmai ajánlását figyelembe
véve az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást
adott ki az ország egész területére augusztus 14-én 00:00
órától augusztus 16-án 24:00 óráig.

Immár a harmadik augusztusi vasárnap söpört
végig az országon heves vihar, emiatt összesen 151 tűzoltói beavatkozásra volt szükség. A legtöbb
munkát Zala megyében, azon belül is Zalaegerszegen
adta a vihar a tűzoltóknak, de többször riasztották őket
Budapesten, Pest, Fejér és Nógrád megyében is. Szinte
az összes beavatkozásra azért volt szükség, mert a hirtelen felerősödő viharos szél faágakat tört le, de volt, ahol
egész fákat döntött ki.
Három napon át tökéletesítette tudását
a HUNOR Mentőszervezet kötéltechnikai alegysége, mielőtt a csapat szeptember 6-án elindult
volna a belgiumi Namurba, hogy összemérje tudását a
világ legjobbjaival.

15.

Árokba borult egy turistabusz kora reggel az
M7-es autópálya Fejér megyei szakaszán. A Horvátországból Budapestre tartó jármű a szabadbattyáni
lehajtó után lesodródott az útról, átszakította a szalagkorlátot, a sztrádafelüljáró hídpillérének ütközött, majd
a vízelvezető árokban az oldalára borult. A székesfehérvári hivatásos és a Sárvíz Tűzoltó Egyesület önkéntesei a
katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett
tizennégy utast mentettek ki feszítővágókkal az első és
a hátsó szélvédőn át a járműből. A mentés során több
ülést és a felborult busz mennyezetéről belógó monitorokat is el kellett távolítaniuk a tűzoltóknak, hogy a bent
rekedt embereket meg tudják közelíteni. A buszon a két
sofőrrel együtt ötvenhatan ültek, a balesetben nyolcan
25
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19.

Állami ünnepünk, augusztus huszadika alkalmából a Belügyminisztériumban a katasztrófavédelem harminckét munkatársa vehetett át köztársasági
elnöki illetve belügyminiszteri elismerést. Ugyanezen
a napon tartotta ünnepi állománygyűlését a főigazgatóság is. A rendezvényen kapták meg jutalmukat a huszonegyedik alkalommal kiírt Dr. Balogh Imre Emlékpályázat díjazottjai is. Az emlékpályázatot és a hozzá
járó aranygyűrűt „A tűzoltói beavatkozásokat elősegítő
műszaki megoldások a vízforrások környezetében” című
pályaműve alapján Kalocsa Márió tűzoltó őrmester, a
VIII. kerületi hivatásos tűzoltó-parancsnokság beosztott
tűzoltója nyerte el.

20.

Minden idők legnagyobb augusztus 20-i tűzijátékát a katasztrófavédelem részéről 117 tűzoltó
felügyelte 13 tűzoltóautóval, 2 hajóval, 9 motorcsónakkal és 1 emelőkosaras járművel. A 40 ezer tűzijátékot
a Duna közepén lévő bárkákról, pontonokról, illetve
az Erzsébet- és a Szabadság hídról lőtték fel, összesen
9528 vetőcsőből.

21.

Egy körülbelül százhatvan négyzetméteres épület égett Miskolcon, a Szinva utcában. A miskolci, a diósgyőri és a kazincbarcikai hivatásos tűzoltók
a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett négy vízsugárral eloltották a lángokat az autószerelő-műhelyben. Az egységek az épületből több ipari
gázpalackot kivittek. Személyi sérülés nem történt.

25.

Életének hetvenötödik évében türelemmel viselt, hosszan tartó betegség következtében elhunyt dr. Joó Bálint nyugállományú tűzoltó ezredes, a
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jogelőd
szervezetének, a BM Tűzoltóság Országos Parancsnoksága Jogi és Igazgatási Főosztályának egykori vezetője.

26

A néhai főosztályvezetőt október 13-án helyezték végső
nyugalomra.

30.

Az Európai Bizottság Polgári Védelmi és Humanitárius Segítségnyújtási Főigazgatósága
az EU MODEX gyakorlatok (európai uniós moduláris
gyakorlatok) tizedik évfordulója alkalmából emlékdíjat
adományozott a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság három munkatársának, akik az elismerést a
főigazgatóság műveleti főigazgató-helyettesétől vették át.

SZEPTEMBER

3.

Életének hetvenharmadik évében elhunyt Grósz
Zoltán nyugállományú ezredes. A főtiszt életének
nagy részét a katonai hivatásban töltötte, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem megalakulása után pedig meghatározó szerepe volt a katasztrófavédelmi alapképzési szak szakirányainak előkészítésében. Grósz Zoltánt
szeptember 7-én kísérték utolsó útjára.

Immár harmadszor adott otthont Vas megye a
„TFA-FCC HUNGARY Bük”, az ország legerősebb
tűzoltója tűzoltóversenynek. 2021-ben körülbelül száz
versenyző mérte össze kitartását és sporttudását. A férfiak között a 30 év alattiak versenyében ifjabb Bodó
László (KÖTÉL Egyesület) bizonyult a legjobbnak, a
30-40 év közötti kategóriát Kiss János (Bolhás ÖTE)
nyerte, a 40 évnél idősebbeknél pedig Taskovics Sándor tűzoltó főhadnagy (Badacsonytomaj HTP) futotta
a legjobb időt. A nőknél 30 év alatt Istványi Nóra tűzoltó főhadnagy (Eger HTP) hódította el az elsőséget, a
30-40 közötti korosztály legjobbja pedig dr. Ódor-Sápi
Csilla (KÖTÉL Egyesület) lett. A magyar győztes címet
a hivatásosok kategóriájában Karsai Zoltán tűzoltó
törzsőrmester (Mosonmagyaróvár HTP) nyerte el. Az
abszolút kategória győztese pedig Kiss János (Bolhás
ÖTE) lett, így ő vehette át a vándorkupát.

8-9.

Hatodik alkalommal tartották meg a katasztrófavédelmi szervek hatósági feladatokat ellátó állománya számára az Országos Tűzmegelőzési
Vetélkedőt. A szakemberek kétfős csapatokban mérték
össze tudásukat Hajdúszoboszlón. A legjobb csapatnak
kijáró elismerést és serleget Hajdú-Bihar megye kapta,
a dobogó első fokáról egy ponttal lecsúszva Pest megye
végzett másodikként, míg a fővárosi team harmadik lett.

4.

Egy év kihagyás után újra megrendezték a tűzoltótájfutó-versenyt, amelynek helyszínét az egri hivatásos tűzoltó-parancsnokság biztosította. Az országos
szintű verseny teljesítésére öt megyéből húsz hivatásos
és létesítményi tűzoltó, és több mint kétszázötven civil
versenyző nevezett.

6.

Megkezdődött a 2021/22-es tanév a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban. A legnagyobb feladatot a tűzoltó-szakképesítés megszerzésére irányuló
szakmai képzés elindítása jelentette, hiszen négy szakaszban összesen száztizennyolcan kezdték meg tanulmányaikat Budapesten.

7.
8.

Megtartotta központi tanévnyitóját a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Az ország minden tájáról érkeztek versenyzők Ropolypusztára, hogy egy év kihagyás után összemérjék tudásukat az országos tűzoltó-favágóversenyen. A
legjobb csapatnak járó kupa a miskolci hivatásos tűzoltó-parancsnokságra került.

8-11.

Tizenegyedik helyen végzett szeptember
11-én a HUNOR csapata a belgiumi Namurban megrendezett kötéltechnikai világversenyen.
A háromnapos megméretésen nemcsak a fizikai és technikai felkészültségük, hanem a mentális erőnlétük is
vizsgázott.

10-11.

Harmincegy csapat indult az Országos
Katasztrófavédelmi Sportegyesület és a
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által rendezett
IV. Tükörponty BM Országos 24 órás Csapat Horgászversenyen a Majosliget Pihenő- és Horgászparkban. A
harmincegy csapat összesen több mint másfél tonna
halat fogott.

15.

A BM OKF vízvédelmi és iparbiztonsági szakterülete és az Országos Vízügyi Főigazgatóság
szervezésében vízminőség-védelmi kárelhárítási online
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gyakorlat zajlott. A gyakorlat a vízminőségi káresemények kivizsgálásával kapcsolatos módszertan és egységes
eljárásrend fejlesztését, valamint a vízvédelmi hatósági
és vízügyi igazgatási szervek együttműködését erősítő
tapasztalatcserét szolgálta.

22.

Egy év kihagyás után immár ötödik alkalommal
suhogtak a nyilak Szekszárdon, a Sötétvölgyben
rendezték meg az V. Alisca Katasztrófavédelmi Országos Íjászversenyt.

A kéményseprőipari tevékenység ellátásának
szakmai szabályairól szóló belügyminiszteri
rendelet augusztus 2-án hatályba lépett módosítása hívta
életre a Kéményseprőipari Műszaki Bizottságot, amelynek fő feladata a kéményseprőipari műszaki irányelvek
megalkotása. A szeptember 22-én megalakult bizottságban a kéményseprő- és a gázipari tevékenységgel összefüggő szakmai szervezetek, a kamarák, a szabványügyi
testület, valamint az egyetemi és kéményseprő szakmai
oktatás képviselői kaptak helyet.

17.

23.

15.

Informális videokonferencián tárgyaltak a rescEU fejlesztéséről, a kapacitások bővítéséről az
európai katasztrófavédelmi szervezetek vezetői. A virtuális találkozót az Európai Polgári Védelem és Humanitárius Segítségnyújtási Műveletek Főigazgatóságának
(DG ECHO) vezetője hívta össze. A videokonferencián
a magyar katasztrófavédelmet dr. Góra Zoltán tűzoltó
altábornagy, országos főigazgató képviselte.

17.

A tatabányai hivatásos tűzoltók sikerével zárult
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kismotorfecskendő-szerelő versenye Csókakőn.
A vízsugarak viadalában a korábbi többszörös bajnok
püspökladányi tűzoltók végeztek a második helyen, míg
a bronzérmet Baranya megye szerezte meg.

18.

Az ELKH Földfizikai és Űrtudományi Intézet
Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közleménye szerint 5 óra 7 perckor és 6 óra 47
perckor földrengés keletkezett a Vas megyei Répcelak
térségében. A földmozgás magnitúdója 2,9 és 2,6 volt a
Richter-féle skálán. A földrengést a lakosság érzékelte,
azonban károkról nem érkezett bejelentés a megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz.

28

Repülőgép-balesetet imitáló országos gyakorlatot tartottak Zala megyében. A forgatókönyv
szerint a viharos időjárás miatt három, kötelékben közlekedő kisrepülőgép kényszerült leszállásra a sármelléki
repülőtéren. Az egyik gép elsodródott, és a Kis-Balaton
mocsaras területére zuhant. A géptörzsbe két ember be-

szorult, ketten pedig kizuhantak a becsapódáskor. Két
társuk segítségért indult, de a mocsaras, náddal sűrűn
benőtt területen eltévedt. A közös munkába a rendőrség, a honvédség, a mentőszolgálat, a vöröskereszt és a
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat kapcsolódott be.

23.

Megrendezték Kaposváron a BM OKF Országos
Atlétika Bajnokságot. Tizenkilenc csapat csaknem kétszázötven versenyzője várta, hogy eldördüljön a
startpisztoly. A csapatok közül Borsod-Abaúj-Zemplén
megye hódította el a legeredményesebbnek járó kupát
a főváros és Csongrád-Csanád megye előtt.

23.

NAH-12-0004/2021 számon megkapta a szükséges engedélyt a Nemzeti Akkreditáló Hatóságtól a Katasztrófavédelmi Oktatási Központtól függetlenül
működő BM OKF Humánszolgálat Oktatási Főosztály
és Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont.

23-26.

Felkészítésen vettek részt Gyomaendrődön és Békéscsabán a HUNOR hivatásos és a HUSZÁR önkéntes mentőszervezet törzstagjai.
A továbbképzés része annak a sorozatnak, amellyel a
csapatok már a 2023-as ENSZ INSARAG újraminősítésre készülnek fel. A mentőszervezetek tagjai egyebek
mellett a nemzetközi segítségnyújtásban kulcsfontosságú, megújult eljárásrendek alkalmazását, és az elektronikus adatgyűjtési programok használatát gyakorolták.

24.

Kigyulladt egy százhúsz négyzetméteres melléképület este Debrecenben, a Szikigyakor-tanyán.
Az épület gyertyaöntőműhelyként is működött, a benne
lévő, gyártáshoz használt eszközök is égtek. A debreceni
hivatásos tűzoltókat riasztották a kárhelyszínre, akik három gépjárműfecskendővel és egy vízszállítóval vonultak az esethez és négy vízsugárral oltották el a lángokat.
A beavatkozást a megyei katasztrófavédelmi műveleti
szolgálat irányította.

24.

Dr. Góra Zoltán tű. altábornaggyal, a kataszt
rófavédelem főigazgatójával cserélt eszmét Marc

Dillard, az USA budapesti nagykövetségének ideiglenes
ügyvivője.

28-29.

A BM OKF Gazdasági Ellátó Központ
focicsapata nyerte az idei labdarúgó
tornát Budapesten.

30.

A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács szervezésében, több mint háromszázötven résztvevővel, hibrid online módon – videokonferencia keretében
– tartották meg az „Iparbiztonsági és katasztrófavédelmi
hatósági kutatások” című tudományos konferenciát.

30.-10. 3.

Az Országos Tűzmegelőzési
Bizottság is részt vett az „Egy
a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás
egyik kiemelt eseményén, a FEHOVA Pluszon, az ország
vadászainak, horgászainak és természetkedvelőinek
nemzetközi rendezvényén.

OKTÓBER

4.

Harmadszor is Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum területén futottak a terepfutás szerelmesei. A Belügyminisztérium Országos Terepfutó
Bajnokságán négyszázötvenegy induló különböző korcsoportokban két, három, négy és hat kilométeres távon
mérethette meg magát.
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hogy az előadók a dombvidéki kisvízfolyásokon levonuló,
gyors árhullámokkal, valamint a dombvidéki vízrendezéssel kapcsolatos legújabb ismereteket átadják a téma
iránt érdeklődőknek.
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4-8.

Ljubljanában tartották a Siquake 2020 elnevezésű nemzetközi gyakorlatot, amely a
földrengések okozta helyzetekre fókuszált. Magyarországot a HUSZÁR önkéntes mentőszervezet tagszervezetei
képviselték. A gyakorlatot korábban a járványhelyzet
miatt elhalasztották, így a Szlovéniában tartott esemény
fő célja az volt, hogy a kényszerű szünet után erősítse
az együttműködést a szomszédos országok között, a
résztvevő csapatok megismerjék egymás munkáját, javuljon a kommunikáció, és újraköttessenek a szakmai
kapcsolatok. A Siquake projektben a szlovén, horvát és
magyar közepes városi kutató-mentő csapat mellett egy
osztrák víztisztító és egészségügyi modul, valamint egy
olasz mérnökcsapat dolgozott együtt, és az olaszok gondoskodtak a kimenekítettek elhelyezéséről is.

5-6.

Hajdúszoboszlón tartották meg a vasúti
veszélyesáru-szállítást ellenőrző állomány
harmadik országos versenyét. A megmérettetésre a húsz
területi szerv csapata nevezett, a kétfős csapatok a hajdúszoboszlói kiképzőbázison és a vasútállomás erre kijelölt
részén hajtották végre a feladatokat. A vándorserleg egy
évre Békés megyébe került, ugyanis az ott szolgáló vas-

úti veszélyesáru-szállítást végző ellenőrök bizonyultak
a legjobbnak. Második Tolna megye, harmadik pedig
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakemberpárosa lett.

6-8.

Tizenöt ország nyolcvannégy szakemberének részvételével Balatonföldváron, a Hotel
Jogarban megtartotta éves ülését a CTIF Történeti, Dokumentációs és Múzeumi Bizottsága.

7.

Országos kritikusinfrastruktúra-védelmi gyakorlat zajlott Szegeden, egy agrárgazdasági ágazatba
tartozó, létfontosságú élelmiszeripari üzemben. A cél
kitűzés a kölcsönös függőségek, a dominóhatás és a
következménykezelésben résztvevő szervek megfelelő
együttműködésének vizsgálata volt.

7-10.

Nyolcvanadik alkalommal, az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás kísérőrendezvényeként megrendezték az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárt
(OMÉK), amelyen a katasztrófavédelem az Országos
Tűzmegelőzési Bizottság révén képviseltette magát.

8.

Negyedik alkalommal rendeztek korongvadászversenyt a katasztrófavédelem állományának.
A felsősimai lőtéren harmincnégyen céloztak, majd lőttek agyagkorongra. A versenyzők háromfős csapatokban,
valamint egyéniben is összemérték tudásukat. Csapatban az orosházi team lett a legjobb, egyéniben pedig a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság versenyzője, Kovrig Zsolt teljesített a legjobban.

13.

Villámárvíz és dombvidéki vízrendezés címmel
konferenciát rendezett a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Víztudományi Kara. A Baján egyszerre jelenléti
és online formában megtartott rendezvény célja az volt,
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13.

A Katasztrófák Csökkentésének Világnapján országos véradást szervezett a katasztrófavédelem
a Magyar Vöröskereszttel közösen. A kollégák összesen
több mint háromszázkilencven liter vért adtak.

14.

Hatodik alkalommal rendezte Kecskemét a
Pump&Run országos bajnokságot, ami fekvenyomásból (pump) és teljes védőfelszerelésben történő
futásból (run) áll. A csapatok versenyét a kiskunhalasi
hivatásos tűzoltók nyerték meg.

14-15.

Kétnapos gyakorlaton tökéletesítette vízimentésben való jártasságát a HUNOR
Mentőszervezet. A budapesti Flottilla-öbölben és a Duna
Arénában nemcsak a tudásukat, hanem a felszereléseiket
is tesztelték a tűzoltók. A gyakorlat fókuszában nem is a
merülés, hanem a mentés állt, alap és speciális megközelítési technikákról is egyeztettek a résztvevők.

15.

Negyedik fázisához érkezett az Országos Tűzmegelőzési Bizottság és az Alföldi Tej Kft. figyelemfelhívó tejesdobozkampánya: a fűtési szezon hivatalos indulásához igazítva október közepétől a boltokba
kerültek azok a termékek, amelyek dobozán a lakástüzek
megelőzésére, a kémények, tüzelő- és fűtőberendezések
karbantartásának fontosságára hívták fel a vásárlók
figyelmét. A három hónapig tartó időszakban három
és fél millió, 2,8 százalékos zsírtartalmú magyar tejet
tartalmazó dobozon látható a figyelemfelhívó grafika.

17.

Késő délután Nyíradony-Tamásipusztán egy
szálloda tetőszerkezete lángolt. Mire a tűzoltók
kiérkeztek, a tetőszerkezet teljes terjedelmében égett.
A Hajdú-Bihar megyei hivatásos egységek mellett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is érkeztek tűzoltók, így
összesen tizennyolc szerrel hatvannégy tűzoltó dolgozott
azon, hogy minél hamarabb megfékezzék a lángokat és

a tűz ne terjedjen tovább. Kilenc vízsugárral határolták
körbe a hotelt pusztító lángokat, három vízsugarat magasból mentőről irányítottak, hatot pedig a földről. Az
egységeket a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi
műveleti szolgálat irányította. A tető mintegy négyezer
négyzetméteren lángolt, a gerendák beszakadtak, a tetőszerkezet megsemmisült. Oltás közben a tűzoltók a
földszintről nagy értékű orvostechnikai és diagnosztikai
berendezéseket mentettek ki. A szállodában összesen
nyolcvanöt ember tartózkodott, időben el tudták hagyni
az épületet, nem sérült meg senki. A tűz pontos okát és keletkezési körülményeit a katasztrófavédelem vizsgálta.

17.

Idősotthonban gyulladt ki egy lakószoba Kincsesbányán. Füstérzékelő jelezte a tüzet, így
azt azonnal észlelték, és az otthon dolgozói idejében
megkezdték a gondozottak kimenekítését. A lángokat
a székesfehérvári hivatásos tűzoltók fojtották el, az oltással párhuzamosan az emeleti teraszról két gondozottat hordágyon mentettek ki az épületből. A tűzben
a szoba teljesen kiégett, mennyezete beszakadt. Több
másik helyiség falai kormozódtak, az épület második
szintje megtelt füsttel. Az utómunkálatokban a bodajki
önkéntes tűzoltók is részt vettek. A mentők hat embert
szállították kórházba, közülük két gondozottat, két dolgozót és a tűz keletkezésekor az otthonban tartózkodó
két látogatót. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvizsgálati eljárás keretében vizsgálta, mitől
csaphattak fel a lángok.
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főigazgató-helyettese. A tábornokot testületi tiszteletadás mellett november 16-án szülővárosában, Egerben
helyezték végső nyugalomra.
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18.

21.

19.

21.

A pályaválasztás előtt álló középiskolások kiemelt
érdeklődése mellett zajlott a Katasztrófavédelmi
Oktatási Központ immár harmadik alkalommal megrendezett nyílt napja. Csaknem háromszáz diák ismerkedett
a tűzoltók hivatásával a képzőközpontban. A nyílt napon
a főváros mellett Pest, Komárom-Esztergom és Fejér
megye tizennégy középiskolájának diákjai vettek részt.
Szakmai továbbképzésen vett részt a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi
Kar Katasztrófavédelmi Intézet teljes személyi állománya. A képzést a BM OKF szervezte, a felkészítés célja
az intézet oktatói szakmai ismeretanyagának frissítése,
naprakésszé tétele, az egyes szakterületek aktualitásainak bemutatása volt.

19-20.

A „SzakMÁzz!” Pályaválasztási Kiállítás
több fórumán is képviseltette magát a
katasztrófavédelem.

Nemzeti ünnepünk, október 23-a, az 1956. évi
forradalom és szabadságharc kezdetének 65.,
valamint a köztársaság kikiáltásának 32. évfordulója
alkalmából megtartott ünnepségen számos rendvédelmi dolgozó, köztük a katasztrófavédelem állományának
több tagja vehetett át elismerést a belügyminisztertől.
Hajnalban kigyulladt és teljes terjedelmében
égett egy hatvan négyzetméteres melléképület
Szarvason, a Vágóhíd utcában. A lángok átterjedtek az
ingatlannal egybeépített, száz négyzetméteres lakóépület
tetőszerkezetére is. A szarvasi, a szentesi és a kunszentmártoni hivatásos tűzoltók több oldalról oltották el a
lángokat. Az oltás során a lakásban egy embert találtak
a tűzoltók, akin már nem lehetett segíteni. A katasztrófavédelem a tűz keletkezésének körülményeit tűzvizsgálati
eljárás keretében vizsgálta.

20.
20.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Felsővezető Szakirányú Továbbképzési Szak vezetői és tizenhárom
hallgatója ismerkedett a katasztrófavédelem irányításával és felsőszintű vezetésével a főigazgatóságon.
A Rendészeti Szabadidő- és Sportcentrum adott
otthont a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
által megrendezett Országos Kispályás Labdarúgó Bajnokságnak. A labdarúgótorna a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ focistáinak győzelmével zárult.
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23.

Életének 44. évében türelemmel viselt, hos�szan tartó, súlyos betegség következtében elhunyt Bartók Péter tűzoltó dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság gazdasági

8-11.

Az épületek biztonságossá tételét, az alá-,
ki- és megtámasztásokat gyakorolták a
hajdúszoboszlói katasztrófavédelmi kiképző- és raktárbázison a HUNOR hivatásos nehéz kutató-mentőszervezet tagjai.

27-28.

Budapesten tartották meg a katasztrófavédelmi sugárfelderítő egységek
vetélkedőjét. A 2021-es versenyt Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye sugárfelderítő egysége nyerte, a második helyezést a Zala megyei, a harmadik helyezést pedig a Csongrád-Csanád megyei egység nyerte el.

28.

11.

29.

11.

A rendkívüli téli időjárás következményeinek
kezelésében érintett szervezetek tartottak értekezletet Budapesten, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
székházában. A megbeszélésen a katasztrófavédelem
mellett a rendőrség, a honvédség, az Országos Meteorológiai Szolgálat, az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. képviselői vettek részt.

A Sándor-palotában átvette a köztársasági elnöktől dandártábornoki kinevezését dr. Balázs
Gábor tűzoltó ezredes, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója.

20.

26., 28.

Ebben az évben is rendhagyó módon, online felületen zajlott a Kiberbiztonsági Játs(s)zMa elnevezésű játékos vetélkedő,
amely az Európai Kiberbiztonsági Hónap magyarországi
kampányának volt a része. A vetélkedő első napjára a
belügyi-rendészeti ismereteket, valamint a vízügyi ismereteket tanuló középiskolásokat invitálták a szervezők,
a második nap délelőttjén a rendvédelmi technikumok
tanulóit és a felsőoktatás hallgatóit, a második nap délutánján pedig a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek csapatai mérhették össze
tudásukat.

NOVEMBER

Hagyomány szerint a katasztrófavédelem a főigazgatóság előtt álló emlékhely megkoszorúzásával és főhajtással adózott mindazok előtt, akik hősi
halálukkal megmentettek másokat, és akiknek a bajbajutottak élete drágább volt, mint a sajátjuk.

E naptól a Baranya, a Békés és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ mentési képességét erősítik azok a nagy teljesítményű áramfejlesztők, amelyek a KEHOP-1.6.015-2016-00021 azonosítószámú „EU Polgári Védelmi
Komplex modulok létrehozása” című projekt jóvoltából
kerültek új gazdáikhoz.
Isaszegen tartott továbbképzést az országos
tűzoltósági főfelügyelőség. A képzésen a katasztrófavédelmi igazgatóságok tűzoltósági főfelügyelői, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ szakterületi vezetője, továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Katasztrófavédelmi Intézetének munkatársa vett részt.

24.

Nemzeti mentési nap címmel rendezett online
konferenciát a Katasztrófavédelmi Tudományos
Tanács. A magyar tudomány ünnepe programsorozat
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keretében. A virtuális találkozó középpontjában a nemzeti és nemzetközi minősítésű magyar mentőszervezetek álltak.

24-26.

„Társasházak napja” címmel tartottak
online és telefonos konzultációt a katasztrófavédelmi kirendeltségek. A cél a tűzbiztonság
növelése, amelynek érdekében a társasházak lakóközössége széles körű tájékoztatást kapott a lakóépületekben
követendő tűzmegelőzési szabályokról és a társasházak
hatósági ellenőrzéseinek tapasztalatairól.

26.

Kihirdették a Katasztrófavédelmi Tudományos
Tanács pályázati eredményeit. A BM OKF Katasztrófavédelmi Tudományos Tanácsa által 2021-ben
kiírt interdiszciplináris pályázatára olyan pályamunkák
érkeztek, amelyek a szakmai munka gyakorlati kérdéseivel és problémáival foglalkoztak. A díjátadó egyúttal a
Magyar Tudomány Ünnepének napja előtt is tisztelgett.

26.

A katasztrófavédelem 2021-ben is gyakorlati bemutatóval figyelmeztetett az adventtől
vízkeresztig tartó időszak veszélyeire. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság kilencedik kerületi tűzoltó-parancsnoksága előtt tartott bemutatón a tűzoltók
egy konténerben berendezett szobát felgyújtva azt mutatták meg, hogy egyetlen apró lángból milyen hamar lehet
mindent elpusztító tűz. A rendezvényen háromszáz füstés ötszáz szén-monoxid-érzékelőt is átadtak a karitatív
szervezetek képviselőinek.

30.

A HUNOR hivatásos nehéz kutató-mentő szervezetet keresték fel a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem diákjai. A Ferihegyi úti raktárbázison nemcsak
számukra eddig ismeretlen eszközökkel, hanem új szemlélettel is találkoztak az egyetemisták.

DECEMBER

25.

A főigazgatóságon ülésezett a búvármentési
munkacsoport, a hivatásos és önkéntes szakemberek arról tanácskoztak, hogy miként ültethetőek
át az úgynevezett ERDI (Emergency Response Diving
International) nemzetközi minősítő rendszer irányelvei a
hazai gyakorlatba, illetve szükséges-e, és ha igen, milyen
körben tervezhető a nemzetközi minősítés megszerzése.
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1.

Hogyan vigyázhatnak a kutatásban, keresésben jeleskedő kutyákra a gazdáik? Ezt is napirendre tűzték Pécelen azon a képzésen, amelyet a HUNOR hivatásos mentőszervezet kutyavezetői és szakértői számára
tartottak.

1.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara ősszel megrendezte a Kari Tudományos

Diákköri Konferenciát, amelyen a Katasztrófavédelmi
Intézet hallgatói három tagozatban (Alkalmazott tűzoltási és műszaki mentési, Katasztrófavédelmi, továbbá
Tűzvédelmi és Mentésirányítási) – összesen tizennyolc
pályamunkában – a szakterületüknek megfelelő tudományos aspektusokból vizsgálódtak. A tudományos munkát
készítő hallgatók december 1-jén, hibrid formában adták
elő benyújtott pályázatuk kutatási eredményeit tagozatuk
bírálóbizottsága előtt, az ünnepélyes eredményhirdetést
december 8-án tartották.

amelyet az Országos Tűzmegelőzési Bizottság az Agrárminisztérium támogatásával tartott meg.

1.

Online videokonferencián tartotta meg éves rendes
ülését a Tűzvédelmi Műszaki Bizottság. A bizottság a 2022-es év feladataként megszavazta a meglévő
tizennégy tűzvédelmi műszaki irányelv – az Országos
Tűzvédelmi Szabályzat változása miatti – felülvizsgálatát és módosítását.

7.

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság online találkozó keretében hirdette ki a 2021-es alkotói pályázat
országos döntőjének eredményeit. A bírálóknak ezúttal
is nehéz dolguk volt, négy kategóriában, kategóriánként
három korcsoportban kellett rangsort készíteniük. Ös�szesen 3500 alkotás érkezett a pályázatra, másfélszer
annyi, mint az előző esztendőben.

14.

1839. december 14-én született gróf Széchenyi
Ödön, a hivatásos hazai tűzoltóság megteremtője, akinek emlékét dombormű őrzi a katasztrófavédelem főépületében. A jeles napon ez előtt tisztelegtek a
szervezet elöljárói.

14.

Százötvenegy, szén-monoxid-érzékelőt tartalmazó, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság
által megtöltött cipős dobozt adott át az országos tűzoltósági főfelügyelő a Magyar Vöröskereszt képviselőinek
a főigazgatóságon. A leendő tulajdonosoknak a karitatív
szervezet munkatársai juttatták el az ajándékot.

16-17.

Első nap a Flottilla-öblöt, másnap a
Duna Arénát vették birtokba a HUNOR
Mentőszervezet vízimentő egységének tagjai. A Duna természetes vízében jól működtek az új, vízhatlan rádiók,
jól szolgáltak a szintén új búvárkések és málhazsákok. A
Duna Arénában a legmagasabb, tízméteres ugrótoronyból is levetették magukat a kollégák. A hat méter mély
medencében pedig azt gyakorolták, miként egyenlíthető
ki a merülés miatt beálló nyomáskülönbség, milyen technikával tartható biztonsággal a felszínen egy fuldokló.

20.

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság felkereste
a Mikulásgyárat, hogy el ne mulassza megkérni
a nagyszakállút arra: támogassa a tűzmegelőzés ügyét a
gyerekeknél is. A Magyar Vöröskereszt immár tizenhetedik alkalommal települt ki adománygyűjtő-sátrával a
fővárosi helyszínre, a katasztrófavédelem pedig a kezdetektől támogatja a jótékonysági akciót.

14.

A környezetvédelem és a tűzvédelem kapcsolatrendszerének bemutatása volt a célja annak
az országos online konferenciának és továbbképzésnek,
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Műveleti Főigazgató-helyettesi Szervezet
Az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkormányzati tűzoltóságok – mint minden esztendőben – az elmúlt évben
is jelentősen hozzájárultak a hazai tűzvédelem biztosításához. Munkájukat nagyban segítették a számukra kiírt
pályázatokon elnyert eszközök és anyagi támogatások.
Ennek köszönhetően megújíthatták a napi feladatok
ellátásához szükséges eszközeiket, felszereléseiket.
Tovább nőtt a hivatásos tűzoltóságokkal együtt tevékenykedő, közreműködő, illetve az önállóan beavatkozó
önkéntes tűzoltó egyesületek száma. 2021-ben már
hatvan önkéntes tűzoltó egyesület vállalta az önálló
beavatkozással járó kötelezettségeket, tizenöt pedig
újonnan kötött együttműködési megállapodást.

A

z elmúlt évben a Magyarországon működő hivatásos, önkormányzati, létesítményi és önkéntes
tűzoltó egységekhez több mint hetvennyolcezer
jelzés futott be, ez ezerrel több mint az előző évben
volt. A jelzések közül több mint harminchatezer szólt
tűzesetről, a műszaki mentésekkel kapcsolatos bejelentések száma pedig meghaladta a negyvenkétezret.
2020-hoz képest mind a tűzesetek, mind a műszaki
mentések terén stagnáltak az eseményszámok. A havi
eseményszámok júliusban és augusztusban ugrottak
meg, mindkét hónapban meghaladták a nyolcezret,
ez elsősorban az időjárásnak, az átlagosnál szárazabb
időszakoknak tudható be.
A diszlokáció javítását célzó program keretében 2021-ben
két új katasztrófavédelmi őrs kezdte meg működését,
egy Villányban, egy pedig Sopronkövesden, így már
negyvenhét ilyen egység lát el tűzvédelmi feladatokat.
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Tavaly befejeződött a hivatásos tűzoltók elméleti és
gyakorlati felkészítésére szolgáló új elektronikus felület
kialakítása, így a napi továbbképzéseket és az azokhoz
tartozó időszakos szakmai felméréseket már egy korszerűbb, felhasználó-centrikusabb oktatási rendszeren
lehet elvégezni. A tudástár folyamatosan bővült oktatóanyagokkal, videókkal, szakmai dokumentumokkal.
2021-ben két tűzvédelmi műszaki irányelvet bővítettünk
ki, továbbá az Országos Tűzvédelmi Szabályzat módosításával összefüggésben a munkabizottságok megkezdték a
meglévő irányelvek felülvizsgálatát és szükséges mértékű
módosítását.
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság a lakástüzekben,
valamint a szén-monoxid-mérgezéssel járó káresetekben
elhunyt személyek, valamint az esetek számának csökkentése érdekében folytatta a füst- és szén-monoxidérzékelők népszerűsítését. Ennek keretében előbbiből
háromszázhuszonöt, utóbbiból nyolcszáznyolcvanhat
darabot osztott ki a veszélyeztetett állampolgároknak

a területi tűzmegelőzési bizottságok és a Karitatív Tanács tagszervezetei közreműködésével. Az Országos
Tűzmegelőzési Bizottság tavaly huszonnégy eseményen
képviseltette magát, a területi szervezetek több mint
hétszáz alkalommal végeztek a tűzmegelőzéshez kapcsolódó lakosságtájékoztatási tevékenységet. Nagy sikerrel
zárult az alkotói pályázat, amelyre háromezer-ötszáznál
több alkotás érkezett. A bizottság kisfilmeket készített a
lakástüzek, a mezőgazdasági tevékenységgel összefüggő
tüzek, továbbá az avarégetés megelőzéséről, és minden
hónapban tűzvédelmi tesztet jelentetett meg a BM OKF
honlapján, az online teszteket több mint harmincezren
töltötték ki.
A megelőzés és az eseménykezelés hatékonyabbá tétele
érdekében felülvizsgáltuk a települési kockázatokat,
ennek eredményeként három település magasabb, hat
pedig alacsonyabb katasztrófavédelmi osztályba került.
A szakterületnek a koronavírus-járvány elleni védekezés
kapcsán is voltak feladatai: egyrészt az egészségügyi humánerőforrást érintően a logisztikai feltételek biztosítása
terén, másrészt a kétszáz főnél nagyobb befogadóképességű hotelek és kollégiumok kimutatása kapcsán.
A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság
tárcaközi munkacsoportjának bevonásával megtörtént
Magyarország nemzeti katasztrófakockázat-értékelésének éves felülvizsgálata. A katasztrófakockázat-kezelési
tervezés továbbfejlesztése érdekében az összes veszélyelhárítási tervet felülvizsgáltuk és kiegészítettük az új
uniós rendelkezéseknek megfelelően.

Az alá-, ki- és megtámasztási alegység hatszor, míg a
vízi mentési egység háromszor gyakorlatozott, hogy
fejlessze képességeit.
Az önkéntes mentőszervezetek közül háromszázhatvankettő szerzett nemzeti minősítést, amely egy új,
alapvető viharkár-elhárítási tevékenységre vonatkozó
szakterülettel bővült. A mentőcsapatokat tavaly csaknem
kétezer-hétszázszor alkalmazták, a többi között a nagy
nyári viharok okozta károk elhárításánál.
A főügyeleti szakterület legfontosabb feladata 2021-ben
is az volt, hogy a megyei/fővárosi fő- és műveletirányító ügyeletek és a Központi Főügyelet működőképes
maradjon a koronavírus-járvány idején. 2021-ben új
feladatként jelentkezett a veszélyhelyzeti HIR-rendszer
kiépítésével kapcsolatos tevékenység, emellett folytatódott a PAJZS-rendszer fejlesztése. Az informatikai szakterülettel együttműködve sikerült jelentős előrelépést
tenni a tömeges események kezelése terén, így például
a kárfelszámolás sorrendjének optimalizálásában.

Erdélyi Krisztián
tűzoltó dandártábornok
műveleti főigazgató-helyettes

A HUNOR Mentőszervezet újraminősítésére történő felkészítés keretében a kötéltechnikai egység öt alkalommal
gyakorlatozott, és részt vett a belgiumi GrimpDay-en is.
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pedig bajba jutott légijárműkutató-mentő együttműködési gyakorlatot tartott a szakterület. A tűzoltóságok
állománya 2021-ben – a napi továbbképzések keretein
belül – nagyjából 6 ezer 800 különböző típusú gyakorlaton vett részt, ez körülbelül a kétharmada annak,
amennyit normális esetben megtartanak.

Műveleti Főigazgató-helyettesi Szervezet
Vonulási adatok összehasonlítása
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A tűzvizsgálati helyszíniszemle-jegyzőkönyv rögzítéséhez
alkalmazandó elektronikus formátumú eSzemle jegyzőkönyv fejlesztése 2020-ban befejeződött, így 2021. január
1-től a tűzvizsgálati helyszíni szemle dokumentálása már
az applikációban történik. Ennek segítségével digitálisan
dokumentálhatóak a tűzvizsgálati eljárások helyszíni
szemléjének megállapításai, gyorsabbá válik az eljárási
cselekmény, egyszerűsödik az iratkezelés. Az applikáció
folyamatosan frissül.

31 471

30000

A 2021-es esztendőben az előző évhez képest mind a
tűzesetek, mind a műszaki mentések terén stagnáltak az
esetszámok. Tavasszal és nyáron nem volt kiemelkedő
a vegetációtüzek száma és az épített környezetben bekövetkezett eseteknél sem volt számottevő elmozdulás
az előző évihez képest. A műszaki mentések számában
ugyanakkor enyhe emelkedés volt megfigyelhető. Az
esetek csaknem kilencvenkilenc százaléka egyes, vagy
egyes kiemelt fokozatú káresemény volt.
Az országos tűzoltósági főfelügyelőség 2021-re több
országos szintű továbbképzést, szakmai versenyt tervezett, de a pandémia miatt ezek közül számos elmaradt.
Lezajlott viszont Jászkiséren a MÁV-val közös együttműködési gyakorlat, Mórahalmon a nagy kiterjedésű
vegetációs tüzek oltását gyakorolták a tűzoltók, Heves
megyében az M25-ös gyorsforgalmi úton tömeges baleset kezelésének témájában, szintén Heves megyében
egy naperőműben az ilyen tüzekre történő felkészülés
érdekében gyakorlatoztak a beavatkozók, Sármelléken
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0

önkéntesekkel bővült. Együttműködési megállapodást
tizenöt új egyesület kötött. Így már 669 önkéntes tűzoltó
egyesület működik Magyarországon, közülük 60 egység
végez önálló tevékenységet.
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Az elmúlt évben is fontos szempont volt az önkéntes
tűzoltó egyesületek mentő tűzvédelemben történő szerepvállalásának erősítése. A számukra kiírt központi
pályázat révén jelentős anyagi és eszköztámogatásban
részesültek. Tovább nőtt mind a hivatásos tűzoltóságokkal közösen, mind pedig az önállóan beavatkozó egyesületek száma, utóbbiak köre 2021-ben a koroncói és a fóti
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Tűzvizsgálati helyszíni szemlék megyei bontásban
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Komplex Modulok létrehozása” elnevezésű projekt
keretében vállalt, úgynevezett földi erdőtűzoltás járművekkel modul. Ennek megvalósítása kapcsán az
erdő- és vegetációtűzzel leginkább érintett megyék
összesen negyvenhárom önkéntes mentőszervezetéhez
tizenhat Volkswagen Amarok erdőtűzoltó gépjármű,
négyszáznyolcvan komplett védőfelszerelés, speciális
erdőtűzoltó eszközök, hátizsákok, továbbá láncfűrészek,
puttonyfecskendők, hőkamerák, illetve számos tűzoltó
szakfelszerelés került.

szén-monoxid-érzékelőt is tartalmazó cipősdobozt juttatott el a Magyar Vöröskereszthez, amelynek munkatársai
azután átadták azokat a rászoruló családoknak.
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A műszaki mentések megoszlása
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A járványügyi helyzet ellenére az Országos Tűzmegelőzési Bizottság és a területi bizottságok is minden lehetőséget kihasználtak arra, hogy átadják a lakosságnak a
tűzmegelőzési ismereteket. Rendezvényeken vettek részt,
iskolai oktatásokat tartottak, illetve laktanya-látogatásra
adtak lehetőséget, a szakemberek ellátogattak különböző
táborokba, fesztiválokra, ott voltak a Nagy Sportágválasztón, a tűzmegelőzési bizottságok csatlakoztak a Biztonság
Hete programsorozathoz. Az OTB külön standdal jelent
meg a Vadászati Világkiállítás keretében megrendezett
FEHOVA Plusz, valamint az OMÉK rendezvényeken.
Havonta készültek online kitölthető tűzvédelmi tesztek, a
katasztrófavédelem és az Alföldi Tej Kft. együttműködésének köszönhetően pedig több millió tejesdobozon jelentek
meg fontos tűzmegelőzési információk. Az OTB tavaly
százötvenegy tűzoltó indulását biztosította a Generali
Night Run megnevezésű éjszakai futáson, megrendezte
az alkotói pályázatot, az év végén pedig százötvenegy,

Az elmúlt években végrehajtott előkészítő munkáknak köszönhetően 2021-ben lezárult a KEHOP-1.6.015-2016-00021 azonosító számú, az „EU Polgári Védelmi
A polgári védelmi szakterület sok más mellett június
25-26. között Baranya megyében, Vejtiben országos
árvízi védekezési gyakorlatot tartott hivatásos katasztrófavédelmi erők és önkéntes mentőszervezetek részvételével. A csaknem száznyolcvan embert mozgósító
gyakorlaton a hivatásos tűzoltórajok mellett a főváros
és Baranya megye összesen huszonkét mentőszervezete
tevékenykedett. A vejti értékteremtő terepgyakorlaton
kívül az elmúlt évben országszerte több mint kétezer-kétszáz polgári védelmi gyakorlat zajlott.
Október 9-én, Vas megyében, Lukácsháza község területén összevont nemzeti újraminősítő gyakorlat keretében
a települési rendeltetésű önkéntes mentőszervezet –
ötven fővel – megújította az alapvető vízkár-elhárítási
tevékenység szakterületre szóló nemzeti minősítését.
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Műveleti Főigazgató-helyettesi Szervezet
Az országban összesen 362 önkéntes mentőszervezet 3
ezer 821 tagja szerzett minősítést a nemzeti minősítési
rendszerben.

Hajdúszoboszlón elméleti képzés keretében az INSARAG
Irányelvek változásait vette át, egyúttal gyakorolta a
romosodott területek felderítését. Szeptember végén a
hivatásos mentőszervezet és az önkénteseket tömörítő
HUSZÁR törzstagjai INSARAG felkészítésen vettek
részt Gyomaendrődön és Békéscsabán. A felkészítésen, ahol tizenöt megyéből körülbelül ötvenen vettek
részt, a nemzetközi segítségnyújtásban kulcsfontosságú,
megújult eljárásrendek alkalmazása és a kárterületi
elektronikus adatgyűjtési programok használata volt a
téma. Október elején a HUSZÁR részt vett Ljubljanában
a SIQUAKE2021, földrengések okozta károk felszámolásával foglalkozó terepgyakorlaton. December közepén
a HUNOR Mentőszervezet búvárai árvízi és vízimentési
képességre való felkészülése zajlott a budapesti Flottilla-öbölben és a Duna Arénában.

Önkéntes tűzoltó egyesületek számának alakulása
700
616

602

600
556
520

500

471
433
388

400
300

283

315

200
100
0

12

24

39

46

50

55

58

60

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
EMÜ-k száma

A HUNOR Mentőszervezet kötéltechnikai alegysége az év folyamán többször is gyakorlatozott, ezen
alkalmak egyaránt szolgálták a szeptemberi, belgiumi
GrimpDay nemzetközi versenyre, valamint a 2023-as
ENSZ INSARAG újraminősítésre való felkészülést.
Ősszel a csapat alá-, ki-, és megtámasztási alegysége
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Önállóan beavatkozó ÖTE-k száma

szorosan együttműködve oldott meg. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálatok hatékonyan irányították a
komplex káresetek felszámolását és a lakosságvédelmi
intézkedések végrehajtását, jelentős számban ellenőrizték a szolgálatellátást és a gyakorlatokat, valamint részt
vettek a káreseti helyszíni szemlék lefolytatásában.

A BM OKF Központi Főügyelete a katasztrófavédelem
országos ügyeleti feladatai mellett a nemzetközi kapcsolattartásból eredő feladatokat is ellátta, így az ENSZ
Európai Gazdasági Bizottsága, a NATO Euro-atlanti
Katasztrófareagálási Koordinációs Központtal és az
EU Katasztrófareagálási Koordinációs Központtal való
kapcsolattartást, valamint a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség nemzeti riasztási pont szerepét is. Jelentős
feladatot jelentett tavasszal a koronavírus-járvánnyal
kapcsolatos nemzetközi segítségkérések és repatriálási
kérelmek kezelése, amelyet a nemzetközi szakterülettel
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Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet
képes betölteni megelőzési, korai előrejelzési és beavatkozási feladatait.
Európai uniós közbeszerzési eljárással az elérhető legmodernebb verzióra frissítettük a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésének rendszerében működtetett következmény- és kockázatelemző
szoftvert. Az ország nukleárisbaleset-elhárítási korai
előrejelzési feladatai részeként befejeződött a radiológiai monitoring távmérőhálózat új aeroszol-monitoring
mérőállomásainak rendszerbe integrálása. A Földmegfigyelési Információs Rendszer kiépítése a hatósági
munkához is támogatást nyújt a kiemelt jelentőségű
vízi létesítmények helyzetének műholdas megfigyelésével. A tűzmegelőzési hatósági munkában folytatódott
a füstterjedést és a kiürítést vizsgáló számítógépes
szimulációs szoftverek alkalmazásának erősítése.

A

z elmúlt évben a kiegyensúlyozott, az egyedi
eljárások és a kiemelt beruházások eredményességét támogató, valamint az önkéntes jogkövetést
elősegítő hatósági tevékenység mellett a személyi állomány szakmai ismereteinek elmélyítése, az elektronikus
közigazgatási megoldások, továbbá a reagálóképességet
biztosító, korszerű felszerelések fejlesztése állt a középpontban. A katasztrófavédelmi ellenállóképesség fontos
eleme a hatósági szakterület, ezért a hatósági és iparbiztonsági feladatok meghatározásakor fontos szempontot
jelentettek a nemzetközi és a hazai reziliencia-kutatások
és trendek, illetve a kialakuló szabályozások.
Európai uniós források felhasználásával több projekt
is lezárult az év folyamán, amelyek eredményeként a
hivatásos katasztrófavédelmi szerv magasabb szinten
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A veszélyes üzemek felügyeletének területén végzett
munka jelentős eredménye, és az európai uniós országok szakértőinek elismerését tükrözi, hogy tagállami javaslatok alapján a főigazgatóság képviselője tavaly első
alkalommal vett részt a Seveso III. Irányelv Műszaki
Munkacsoport (TWG2) Irányítóbizottsági munkájában.
A BM OKF gondozásában lezajlott egy európai uniós felmérés is, amelynek célja a tagállamokban alkalmazott,
a veszélyes tevékenység tiltására vonatkozó eljárások
megismerése, illetve a biztonságos üzemeltetés feltételeire vonatkozó jó gyakorlatok, ajánlások összegzése
volt. A felmérésben tizenkilenc tagállam vett részt.
Uniós projekttámogatással, többéves előkészítő munkát
követően szolgálatba állt a Tűzmadár ADN-járőrhajó,
amely május óta folyamatosan veszélyesáru-szállítási
ellenőrzéseket végez a mohácsi határkikötőben és a
Duna Baranya megyei szakaszán, valamint korszerű

felszerelései és kiképzett állománya képessé teszi veszélyes anyagok azonosítására, azonnali beavatkozásra,
egyes vízminőség-védelmi, továbbá vízből mentési és
műszaki mentési feladatokra is.
Az elektronikus közigazgatás teljes körű megvalósítása
érdekében befejeződött az ügyfelek számára egyablakos
ügyintézést lehetővé tevő integrált hatósági ügyfélportál
és az ügyintézési munkafolyamatokat támogató szakrendszer fejlesztése.
A hatósági állomány sikeresen alkalmazta az online
kapcsolattartási formákat a hatósági és szakhatósági
eljárásokban történő tervegyeztetésekhez, a mobil
informatikai eszközökkel már az egyes helyszíni bejárásokat is online közvetítésen keresztül követhették
figyelemmel a szakterületi ügyintézők. A hatósági
állomány felkészültsége a megújított, az elméletet és
a gyakorlati jogalkalmazást is fejlesztő szakterületi
versenyek szervezésével tovább bővült az év folyamán.
A rendvédelmi szervekkel, szakmai szervezetekkel
történő együttműködés keretében a katasztrófavédelem hatósági és iparbiztonsági személyi állománya,
valamint az ügyféli szakértők külföldi és hazai webináriumokon, online konferenciákon, saját szervezésű
szakmai napokon fejleszthették magasabb szintre
szakmai ismereteiket.

2021-ben első alkalommal hajtott végre országos
vízminőség-védelmi kárelhárítási gyakorlatot a BM
OKF és az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Szintén
új témakört dolgozott fel a hibrid jellegű fenyegetés,
illetve támadás időszakának feladatait megjelenítő, a
Honvédelmi Minisztérium által – a katasztrófavédelem
részvételével – szervezett „Létfontosságú Védőbástya
2021” elnevezésű törzsvezetési gyakorlat.
A létfontosságú rendszerelemek üzemfolytonos, biztonságos működésének támogatása érdekében megtartott
országos komplex kritikusinfrastruktúra-védelmi gyakorlat az energia, az agrárgazdasági, a vízi, a közlekedési
és az egészségügyi ágazatot érintően a védelmi igazgatás
szereplőinek, a katasztrófavédelem, a társ- és együttműködő szervek szakembereinek reagálóképességét,
a káresemények összehangolt, hatékony kezelését,
összességében a kijelölt kritikus infrastruktúrák rezilienciáját növelte.

Dr. Mógor Judit
tűzoltó dandártábornok
hatósági főigazgató-helyettes

Mind a kijelölt létfontosságú rendszerelemek esetében,
mind a veszélyes üzemek területén folytatódtak az
üzemfolytonos, biztonságos működéssel kapcsolatos
tudatosság növelését célzó felkészítések, és több, az üzemeltetők bevonásával elkészített módszertani útmutató,
valamint a veszélyes áruk szállításának ellenőrzéséhez
használt négy kézikönyv is megjelent.
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eljárást folytatott le, a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt beruházásokat támogatva 2 ezer 423 eljárás
zajlott. A szervezet számos eljárással jelentős támogatást
nyújtott az agrárium működéséhez, a víziközmű-ellátás
és a vízgazdálkodási célú fejlesztések megvalósításához.
A vízi létesítmények biztonságos és jogszerű, továbbá a
víziközmű-létesítmények üzemfolytonos működésének
biztosítása érdekében több mint háromezer ellenőrzést
és szemlét tartottak a szakemberek. Megállapítható,
hogy a feltárt hiányosságok száma és súlya folyamatosan
csökken, az üzemeltetők együttműködőek.

Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet
A tűzmegelőzési szakterület célja 2021-ben is a tűzbiztonság erősítése volt, országosan összesen több mint
negyvenháromezer hatósági és szakhatósági eljárást
folytatott le, a tűzvédelmi hatósági ellenőrzések és
szemlék száma pedig meghaladta a negyvenötezret. A
nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások
keretében csaknem ezerháromszáz tűzvédelmi engedélyezés zajlott soron kívül.

Tűzmegelőzési szakterület 2020-2021
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2021-ben több, a tűzmegelőzési szakterület hatáskörébe tartozó, nagy közérdeklődésre számot tartó,
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházás valósult meg, így használatba vették a Multifunkcionális Csarnokot, valamint a Magyar Zene Házát
is. A gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó intézményeket
érintő ellenőrzési sorozat folytatásaként 2021-ben a
kollégiumok tűzvédelmi helyzetének javítása volt a cél.
A tűzvédelmi hatóság a korábbi gyakorlatot követve
előzetes konzultációkat és szakmai tanácsadást tartott
a létesítményeket működtetők számára, majd csaknem
hatszáz hatósági ellenőrzés során vizsgálta a kollégiumok tűzbiztonsági helyzetét. Az Országos Tűzvédelmi
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Hatósági és
szakhatósági eljárás

Kiemelt eljárások

Szabályzat beválásvizsgálata során a katasztrófavédelem
szakértői vizsgálták a műemléki környezetben alkalmazható jó megoldásokat, a környező, hasonló építési
gyakorlattal és épületállománnyal rendelkező országok
tűzvédelmi szabályozását, a felhasználható jó gyakorlatokat, továbbá azt, hogy a biztonsági szint fenntartása

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörében a katasztrófavédelem 2021-ben országosan több mint harmincháromezer vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági
Vízügyi és vízvédelmi eljárások 2020-2021
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Szakatósági eljárások

A Szamos folyón az országhatáron túlról érkezett
szennyezés és a víz állapotváltozásainak nyomon követése érdekében a katasztrófavédelem vízvédelmi és
iparbiztonsági munkatársai a területileg illetékes vízügyi
igazgatóságokkal napokon keresztül, több helyszínen
végezték a felderítést, és a szennyezés terjedésének
monitorozása érdekében figyelőszolgálatot működtettek. Az év első hónapjaiban kiemelt feladat volt a 2020
decemberi szigetszentmiklósi, jelentős kiterjedésű olajszennyezés felderítése és a kárelhárítással kapcsolatos
hatósági intézkedések soron kívüli végrehajtása. Az
extrém csapadékjelenségek miatti károk megelőzése
érdekében a szakterület felmérte a völgyzárógátas
halastavak és tározók vízi létesítményeit, a kapcsolódó
vízjogi üzemeltetési engedélyeket hivatalból módosította,
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Katasztrófavédelmi mobil laborok alkalmazásai 2020-2021
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a biztonságos üzemeltetési körülményekre irányuló
intézkedéseket végrehajtotta. A BM OKF az Országos
Vízügyi Főigazgatósággal együttműködésben 2021-ben
első alkalommal tartott országos vízminőség-védelmi
kárelhárítási gyakorlatot a vízvédelmi feladatokat végrehajtó állomány számára.

A paksi atomerőmű kapacitásának fenntartására
irányuló engedélyezési eljárásokat a szakemberek minden esetben a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházásokra vonatkozó szabályok szerint hajtották végre. A szakterület összesen negyvenöt
hatósági eljárásban, illetve ötven szakmai előkészítő
tervegyeztetésen vett részt, valamint a bővítéssel ös�szefüggő létesítmények (felvonulási épületek, kiegészítő
infrastruktúra fejlesztése) engedélyezése mellett a nukleáris létesítményhez kapcsolódó több hatósági eljárást
is lefolytatta.
A Magyarországon működő körülbelül hatszáz, veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem hatósági felügyelete
során a szakemberek kiemelt figyelmet fordítottak a
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veszélyes anyagok üzemen belüli csővezetékes szállításának biztonságára, az üzemek öregedési folyamataiból
fakadó kockázatok felmérésére, emellett vizsgálták azon
rendszereket is, amelyek az üzemek műszaki állapotának
nyomon követését, illetve a karbantartást szolgálják.
2021-ben a szakterület 1 ezer 839 ellenőrzés, helyszíni
szemle és üzemazonosítás elvégzésével vizsgálta az
üzemek jogszerű és biztonságos működtetését, a védelmiterv-gyakorlatok megfelelőségét, továbbá a jogszabályi
követelmények teljesülését.
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv az elmúlt évben
is ellátta az ország nukleárisbaleset-elhárítási korai
előrejelzéssel kapcsolatos feladatokat. Befejeződtek a
korábban megkezdett fejlesztések: megtörtént a BM
OKF tulajdonában lévő radiológiai monitoring távmérőhálózat négy új aeroszol-monitoring mérőállomásának
rendszerbe integrálása, ezeket a Paksi Atomerőmű környezetében, Pakson, Kalocsán, Tengelicen és Nagydorogon helyezték működésbe. A telepített mérőállomások
mellett országos szinten huszonegy katasztrófavédelmi
mobil labor és hét katasztrófavédelmi sugárfelderítő

Gyakorlat ellenőrzése, tartása

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése

egység működik a vegyi, biológiai és radiológiai anyagokkal kapcsolatos események kezelésére, valamint a
lakosság, illetve a beavatkozó állomány védelme érdekében. 2021-ben a mobil laborokat 1 ezer 515 esetben
kellett alkalmazni veszélyhelyzeti felderítés és veszélyes
anyagokkal kapcsolatos ellenőrzés során. Októberben a
sugárfelderítő egységek országos szakmai vetélkedőjén
a legfelkészültebbnek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
csapata bizonyult.

Veszélyes üzem ellenőrzése

Összes alkalmazás

A kihirdetett veszélyhelyzet miatt korábban bevezetett
korlátozások feloldása nyomán nőtt a szállítások volumene, nagyjából kétszer több szabálytalan szállítás
felderítése történt meg. A tavasszal és ősszel megtartott,
összesen hat DISASTER akció alkalmával az iparbiztonsági szakemberek több mint 8 ezer 500 járművet
ellenőriztek, és összesen csaknem kétszáz járműnél
tártak fel szabálytalanságot. 2021-ben is folytatódott a
Schengeni határvédelemmel összefüggésben a Kelebia
Vasúti Határátkelőhelyen a vasúti járművek 24 órás
folyamatos ellenőrzése. Ennek során a vizsgált, veszélyes árut szállító vasúti kocsik száma meghaladta a 11
ezer 500-at.

A veszélyesáru-szállítás hatósági felügyeletét végző
szakterület 2021-ben csaknem hétezer alkalommal,
összesen több mint harminckétezer, veszélyes árut
szállító közúti, vasúti, vízi járművet és mintegy kétszáz,
veszélyes árut tartalmazó légi szállítmányt ellenőrzött.
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Csomagolóeszközök gyártási jóváhagyására
benyújtott kérelmek száma és aránya

Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet
A szakterület életében kiemelkedő esemény volt
a „Tűzmadár” május elsejei szolgálatba helyezése a
Mohácsi Határkikötőben. Az ADN-járőrhajónak iparbiztonsági rendeltetésű, speciális szerként fő feladata
a Duna magyarországi szakaszán a belvízi veszélyesáru-szállítmányok ellenőrzése, de szükség esetén személymentésre, műszaki mentésre és tűzoltásra, búvár
merülési feladatok támogatására és CBRN-felderítésre,
vagy árvízi védekezés támogatására is alkalmazható. A
ceremóniára a járőrhajó az alkalomhoz illően ünnepi
díszbe öltözött, a kódlobogók a TŰZMADÁR, valamint
a KATASZTRÓFAVÉDELEM szavakat üzenték.

A BM OKF októberben harmadik alkalommal rendezte meg a vasúti veszélyesáru-szállítást ellenőrző
állomány országos versenyét. A kétfős csapatok a hajdúszoboszlói kiképzőbázison és a vasútállomás erre
kijelölt részén hajtották végre a feladatokat. Az elsőséget
a Békés megyei szakemberek hódították el a Tolna és a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapat elől, a különdíjat
a fővárosi csapat kapta.
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szempontjából létfontosságú létesítmények védelmével és
azok folyamatos működésének biztosításával kapcsolatos
országos szintű védelmi igazgatási feladatok álltak a középpontban egy esetleges hibrid jellegű fenyegetés, illetve
támadás idején. Az októberi országos kritikusinfrastruktúra-védelmi együttműködési gyakorlatot egy szegedi
élelmiszeripari üzem telephelyén, több ágazati szakértő
és az üzemeltető aktív részvételével tartották meg.

143
(37%)

248
(63%)

Külföldi kérelmezők

Belföldi kérelmezők

A veszélyes áruk szállítására használt csomagolóeszközök, tartányok, illetve az ömlesztettáru-konténerek
jóváhagyásával kapcsolatos hatósági jogkörben az év
során 376 esetben született jóváhagyó engedély.
A létfontosságú rendszerelemek száma 2021-ben 914-re
emelkedett. Online formában zajlott a hatósági fórum,
amely az ágazati kijelölő hatóságok és vélemény-nyilvánító hatóságok részére áttekintést nyújtott a jogszabályi
változásokról és értékelte az ágazatok helyzetét. Online
konferencia keretében került sor a szakmai napra,
amelynek előadói az aktualitások mellett hangsúlyt
fektettek a pandémiás tapasztalatok bemutatására is.
A szakterület egész évben aktívan részt vett a kritikus szervezetek ellenállóképességéről szóló irányelv
tervezetének kidolgozását végző polgári védelmi munkacsoport ülésein, képviselte a tagállami álláspontot,
több kérdésben is észrevételt tett, amelyek elfogadott
javaslattá váltak.
Tavaly a kritikus infrastruktúrák üzemfolytonos működésének biztosítása érdekében két országos gyakorlat
is volt. A „Létfontosságú Védőbástya 2021” elnevezésű
törzsvezetési gyakorlaton a honvédelem, a közintézmények zavarmentes működése és a lakosság ellátása
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Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet
szenlétbe állt 16 erdőtűzoltási képességű, felmálházott
könnyűterepi gépjármű, 2 oldalrakodó konténerszállító,
4 mobil áramfejlesztő, 8 hőkamera, illetve 480 komplett
védőruházat is a rendszerbe került.
2021-ben a KÖFOP-konstrukció keretében – a VIZEK
projekt második fázisaként – megvalósult az Integrált
Hatósági Ügyviteli Rendszer fejlesztése, amelynek bővítéséhez a projekt keretében a katasztrófavédelem két
rackszervert, egy külsőmerevlemez-tárolót, valamint
mentőrendszerlicenceket szerzett be.

A

gazdálkodási feladatok fókuszában 2021-ben is a
technikai eszközállomány és a védőfelszerelések
korszerűsítése, modernizálása és a magasabb
minőségű katasztrófavédelem kialakítását célzó projektek megvalósítása, valamint az informatikai háttér
biztosítása és az innováció állt.
Tavaly az európai uniós források felhasználásával számos
ingatlan-beruházás és eszközök átadása történt meg. Az
év során hat projekt lezárult, másik tizenöt megvalósítása
pedig folytatódott. Mindezek mellett a főigazgatóság
közreműködött a 2021-2027-es uniós költségvetéshez
kapcsolódó Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program Plusz és a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz előkészítésében. Ugyancsak uniós források
igénybevételével megépült a mohácsi kikötőponton és
szolgálatba állt az ADN-járőrhajó is. Ezek mellett ké52

A 2014-2020. időszak KEHOP Éves Fejlesztési Keret
módosítása alapján a BM OKF mintegy 10,4 milliárd
forintnyi támogatás elnyerése érdekében öt projekt
megindítását tervezi, a „Logisztikai raktárcsarnok építése II.” és a „Hivatásos és önkormányzati tűzoltóságok
műveletirányítási tevékenységének hatékonyságnövelése
(PAJZS+)” projektek előkészítése tavaly már meg is
kezdődött.
Az Európai Unió rescEU egészségügyikészlet-felhalmozási kapacitásához történő csatlakozás orvostechnikai
eszközök beszerzésével, tárolásával és a segítségnyújtási
mechanizmust kiszolgáló informatikai rendszerbe történt feltöltéssel eredményesen megvalósult, amelynek
eredményképpen 2021 októberében Lettország részére
Magyarország orvostechnikai eszközöket biztosított.
Az ingatlanfejlesztéssel és -felújítással kapcsolatos projektek keretében átadták a villányi és a sopronkövesdi
őrsöt, a gyöngyösi laktanyát, Kecskeméten, Pécsett és
Piliscsabán pedig zajlanak a kivitelezési munkálatok.
A Tűzoltóőrsök kialakítása című projektek közül a „Kön�nyűszerkezetes őrsök” és a „Hagyományos szerkezetű

őrsök”, a Tűzoltólaktanyák kialakítása tárgyú projektek
közül a „Gyöngyös tűzoltóság” és a „Kiskőrös tűzoltóság”,
valamint a „Magasabb szintű iparbiztonsági beavatkozások kapacitásfejlesztése” és az „Erdőtüzek oltására
alkalmas gépjárművek és vízszállító gépjárművek beszerzése” elnevezésű projektek fizikai és pénzügyi zárása
2021-ben megtörtént.

A SafeHIR-rendszer előkészítésével az ESR-112-es hívásfogadó-rendszer és a közvetlenül hozzá kapcsolódó
szakrendszerek, illetve a hívásfogadást, -továbbítást
biztosító telefóniarendszer esetében létrejön egy estleges
kiesés esetén alkalmazandó vészüzemű komplex rendszer, amelyhez kapcsolódóan a BM OKF maradéktalanul
ellátta a feladatait.

Európai uniós forrásból a váci, mátészalkai és szegedi
tűzoltólaktanya főépülete energetikai korszerűsítésen
esett át, Tiszaújvárosban még zajlanak a kivitelezési
munkálatok. Székesfehérváron, Záhonyban, Szekszárdon, Cegléden, Szolnokon és Budapest tizedik kerületében pedig a kivitelező átvette a munkaterületet.

Az informatikai szakterület a koronavírus világjárván�nyal összefüggésben az év minden napján napi frissítésű
statisztikai összegzéseket, a hivatalos koronavírus-tájékoztató honlapra térképet készített, a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkáját pedig online heti összefoglaló
jelentéssel segítette.

Központi költségvetési forrásból az Országos Rendőrfőkapitányság vezetésével folyamatban van a Sopron
Rendészeti Integrált Központ kivitelezése és a Paksi
Integrált Irányítási Központ tervezése.

2021-ben a költségvetési lehetőségekhez mérten a katasztrófavédelem feszes, takarékos gazdálkodást folytatott, a jogszabályi előírásoknak megfelelően folyamatosan és naprakészen követte a gazdasági eseményeket,
határidőre eleget tett a jogszabályok által meghatározott
beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek. A
tavalyi feladatokat úgy sikerült végrehajtani, hogy a
szakterület munkatársai elhivatottan, szakértelemmel
végezték munkájukat.

A kiemelt beruházások közül az orosházi hivatásos
tűzoltó-parancsnokság komplex felújítása és a tetőtér
beépítése esetében az ütemterv a munkálatok 2022 első
negyedévi befejezésével számol. Eredményesen lezárult
az új nyíradonyi tűzoltólaktanya építéséhez szükséges
közbeszerzési eljárás.
A katasztrófavédelem 2021-ben 427,5 millió forintból
százhét ingatlan beruházási és felújítási munkálatait valósította meg. Folytatódott a laktanyák híradópult-rekonstrukciós programja is, az év során újabb 37
pult újult meg.

Kristóf Péter
tűzoltó ezredes
gazdasági főigazgató-helyettes

A Marathon Terra rendszer SMS-modulját 2021-ben
nem kellett éles helyzetben alkalmazni, a rendszer rendelkezésre állása azonban folyamatos.
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Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet
A katasztrófavédelem gazdálkodásért felelős szakterülete
a viszonylag csendesebbnek mondható 2021-es esztendőben is végrehajtott minden olyan feladatot, amely
szükséges volt ahhoz, hogy a szervezet úgy a szakmai,
mind a funkcionális feladatokat maradéktalanul el tudja

látni. E feladatok közé éppúgy beletartoztak a különféle
projektekkel kapcsolatos szervezési, lebonyolítási, finanszírozási feladatok, mint az informatikai fejlesztések,
illetve az ingatlanokkal és a gépjárműparkkal összefüggő
teendők. Mindezek mellett a klímaváltozás kedvezőtlen
hatásaként jelentkező természeti katasztrófák kockázatának csökkentése érdekében 2021-ben tovább kellett
folytatni a magasabb minőségű katasztrófavédelem
kialakítását célzó projekteket, az elnyert támogatások
minél hatékonyabb felhasználását, a támogatásokkal
történő ütemezett elszámolást. Feladatot jelentett a
2021-2027 közötti uniós támogatások felhasználási
feltételeinek kidolgozása.
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően tovább
folytatódott a katasztrófavédelem technikai eszközeinek
fejlesztése, modernizálása, valamint a tűzoltási, műszaki
mentési tevékenységet végző készenléti állomány testi
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épségének, életének védelmét szolgáló védőfelszerelések
beszerzése, amelynek keretében a főigazgatóság csaknem
604 millió forint felhasználásával több mint négyezer
eszközt adott át. Az önkéntes tűzoltó egyesületek és az
önkormányzati tűzoltóságok természetbeni támogatásként egyéni védőeszközöket, tűzoltótechnikai eszközöket, szívó- és nyomóoldali szakfelszereléseket, valamint
kéziszerszámokat kaptak 242,4 millió forint értékben,
33 milliós értékben pedig EDR-rádiókra és tartozékaikra nyertek támogatást. Az önkéntes mentőszervezetek
természetbeni támogatása ruházati termékek és bakancs
biztosításával valósult meg, 12,6 millió forint értékben.
2021-ben a szervezetek pénzbeli támogatására 433,6
millió forintot ítéltek meg. Eszközbeszerzésre összesen
721,6 millió forintot biztosított a BM OKF az önkéntes
tűzoltó egyesületeknek, az önkéntes mentőszervezeteknek és az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságoknak.

A „Fővárosi és megyei iparbiztonsági információs
központok kialakítása” projekt keretében a fővárosi és
a megyei helyszíneken videófalat és az ahhoz kapcsolódó felszereléseket telepítettek, az érintettek kétszáz
IP-telefont (licenccel együtt) vettek át.
Az iparbiztonsági távmérőhálózat továbbfejlesztése
projekt keretében 2021-ben 49 monitoring és 102 riasztó végpont, összességében pedig már 232 lakossági
riasztó-tájékoztató és 144 vegyi monitoring végpont
telepítése valósult meg. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

pénzügyi támogatásával és a BM OKF informatikai szakterületének szakmai koordinálása mellett november végéig lezajlott a Pakson és az erőmű harminc kilométeres
körzetében telepített lakossági riasztó-tájékoztató végpontok egyszeri, teljes felújítása. Ennek eredményeként
a végpontok rendelkezésre állása nagymértékben javult.

2021-ben megvalósult jelentősebb (10 millió forint feletti) beruházási és felújítási munkálatok
Költség

Forrás megnevezése

Orosháza HTP: informatikai eszközök, mobil bútorok,
edzőtermi felszerelések beszerzése

Megnevezés

47,2 millió Ft

BM OKF saját költségvetése

Miskolc HTP: szertárkapuk cseréje

13,6 millió Ft

BM OKF saját költségvetése

Fejér MKI: női mosdó kialakítása, meglévők felújítása

12,2 millió Ft

BM OKF saját költségvetése

Esztergom HTP: fűtéskorszerűsítés

13,0 millió Ft

BM OKF saját költségvetése

FKI: épület elektromos főelosztó helyiségének átépítése,
betápláló berendezés, elosztószekrény felülvizsgálata

11,4 millió Ft

BM OKF saját költségvetése

Vác HTP: energetikai korszerűsítés

122,4 millió Ft

Mátészalka HTP: energetikai korszerűsítés

145,6 millió Ft

EU által biztosított forrás +
BM OKF saját költségvetése
EU által biztosított forrás +
BM OKF saját költségvetése

Gyöngyösi tűzoltólaktanya építése

1280,3 millió Ft

EU által biztosított forrás

Sásd, Sopronkövesd, Letenye, Kiskunmajsa őrs

509,3 millió Ft

EU által biztosított forrás
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Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet
2021-ben a készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos állomány részére beszerzett technikai eszközök
Megnevezés

Mennyiség (db vagy pár)

Költség

Forrás megnevezése

Tűzoltólétra (4 részes, dugó)

5

1,8 millió Ft

BM OKF saját költségvetése

Tűzoltólétra (2 részes, kihúzós)

5

2,4 millió Ft

BM OKF saját költségvetése

Pneumatikus emelőpárna-készlet

15

10,5 millió Ft

BM OKF saját költségvetése

Emelő (kötöttpályás jármű emeléséhez)

3

2,9 millió Ft

BM OKF saját költségvetése

Benzinmotoros láncfűrész

10

1,9 millió Ft

BM OKF saját költségvetése

Benzinmotoros láncfűrész (egykezes)

10

1,1 millió Ft

BM OKF saját költségvetése

Áramfejlesztő (beavatkozáshoz)

5

2,5 millió Ft

BM OKF saját költségvetése

Átemelő-szivattyú

10

4,9 millió Ft

BM OKF saját költségvetése

5

2,7 millió Ft

BM OKF saját költségvetése

Toxikusgáz-érzékelő

20

3,8 millió Ft

BM OKF saját költségvetése

Légzsákleszorító készlet

16

3,2 millió Ft

BM OKF saját költségvetése

Palacktöltő kompresszor

5

25,0 millió Ft

BM OKF saját költségvetése

109

62,7 millió Ft

Búvárszivattyú

Összesen

2021-ben a készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos állomány részére beszerzett védőfelszerelések
Megnevezés

Mennyiség (db vagy pár)

Költség

Forrás megnevezése

1 000

327,7 millió Ft

BM OKF saját költségvetése

Tűzoltó-védősisak

500

48,6 millió Ft

BM OKF saját költségvetése

Tűzoltó-védőcsizma

500

27,3 millió Ft

BM OKF saját költségvetése

Tűzoltó-védőkesztyű

500

18,5 millió Ft

BM OKF saját költségvetése

Mászóöv

549

18,1 millió Ft

BM OKF saját költségvetése

Légzőkészülék-álarc

388

14,7 millió Ft

BM OKF saját költségvetése

Légzőpalack

566

86,2 millió Ft

BM OKF saját költségvetése

4 003

541,1 millió Ft

Tűzoltó bevetési védőruha

Összesen
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Gazdasági Főigazgató-helyettesi Szervezet
Informatikai fejlesztések 2021-ben

Június 4-től az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a BM HEROS Zrt. felett az
Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Nemzeti
Védelmi Ipari Innovációs Zrt. gyakorolja. A BM OKF a
katasztrófavédelmi szervek szakfeladatai ellátásához
alkalmazott eszközeinek technikai kiszolgálásához
szükséges szolgáltatások beszerzésére európai uniós
eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott
le 2020-ban. 2020. július 21-én a közbeszerzési eljárás
eredményeként a BM OKF a BM HEROS Zrt. száz százalékos tulajdonában álló BM HEROS LEK Logisztikai
Ellátó Központ Kft.-vel kötött 2+1 évre szolgáltatási
keretszerződéseket járművek és felépítmények javítására, karbantartására, valamint vegyi- és sugárvédelmi
eszközök szervizelésére.
A nagy biztonsági kockázatot jelentő rendszerek
biztonságos üzemeltetése érdekében tavaly megtörtént
a BM OKF központi kiszolgáló szerverkörnyezetének
amortizációs cseréjét előkészítő új fizikai hardver-

Megnevezés
Távmenedzselhető és az elsődleges hibadetektálást segítő
épületgépészeti vezérlőrendszer kiépítése (37 darab)
Lakossági Tájékoztató és Riasztó Rendszer megújítása (228 darab)

Forrás megnevezése

37, 7 millió Ft

BM OKF saját költségvetése

300,0 millió Ft

Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásából

8,5 millió Ft

BM OKF saját költségvetése

Központi kiszolgáló fejlesztése

193,0 millió Ft

BM OKF saját költségvetése

Levelezőrendszer frissítése

30,7 millió Ft

BM OKF saját költségvetése

Iparbiztonsági Információs Központok kialakítása

SafeHÍR

környezet beszerzése. A Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóságon és telephelyein a több mint tizenöt éves
hálózati eszközök amortizációs cseréje megtörtént, a
beüzemelt eszközök nagyobb rendelkezésre állást, stabilitást és sebességet biztosítanak a felhasználók számára.
A hálózati eszközök cseréjét követően megvalósult a BM
OKF központi hálózati struktúrájába történő integráció. A fejlesztések eredményként egy modern hálózati
eszközpark áll rendelkezésre az FKI-n és telephelyein.

Költség

351,2 millió Ft

EU által biztosított forrás

Döntéstámogatási rendszerek AD authentikációra történő implementálása

-

Saját fejlesztés

PAJZS és KAP fejlesztések

-

Saját fejlesztés

A légiközlekedésről szóló törvény módosítása alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
által üzemeltetett pilóta nélküli légi járművek is az
állami légi járművek csoportjába tartozhatnak. Tavaly
májusban megalakult a Magyarországi Drónkoalíció,
amelyben az alapítók és a tagok közösen dolgoznak
egyebek mellett egy támogató és biztonságot garantáló jogszabályi keretrendszer kidolgozásán. A BM
OFK a drónkoalíció két munkacsoportjába is delegált
szakembereket.

A katasztrófavédelem informatikai hálózatában a
szakterület teljeskörűen azonosította és frissítette a
felhasználói fiókokat, azok adatait. Változott több egyedi
fejlesztésű alkalmazás (KAP, PAJZS, DÖMI, SZÖSZ)
felhasználói azonosítási módszere, illetve további fejlesztések is megindultak. Az integrált műveletirányítási
rendszer (PAJZS) és a Katasztrófavédelmi Adatszolgáltatási Program (KAP) bővítésével a mentésirányító
és beavatkozó állomány napi munkája egyszerűbbé,
hatékonyabbá tehető.
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BM OKF Gazdasági Ellátó Központ
950 ezer égéstermék-elvezetőt vizsgáltak meg, ez majdnem 750 ezer ingatlant jelent. Az ellenőrzések a tervek
szerint meghatározott ütemben zajlottak.

arányosan nőtt a munka elvégzéséhez szükséges eszközök mennyisége, valamint az ügyfélszolgálati irodák
forgalma. A főváros csatlakozása kapcsán egyébként a
GEK kialakította a Fővárosi Ellátási Csoport ügyfélfogadásra alkalmas ügyfélszolgálatát. A katasztrófavédelem
az első perctől nagy hangsúlyt fektetett a szakemberek
utánpótlására, öt év alatt tizennégy szakmunkásképző
és négy mestervizsga-felkészítő tanfolyam indult, több
mint kétszázan szereztek kéményseprő-szakmunkás,
hatvanan pedig kéményseprőmester-oklevelet.

Országos szinten 2021-ben megvizsgált
égéstermék-elvezetők

490 435

ÖSSZESEN:
945 604

A lakossági kéményseprés
ellátása
455 169

A BM OKF Gazdasági Ellátó Központja kiemelkedő
szerepet vállal a katasztrófavédelem tevékenységének
háttértámogatásában. Általános feladatai között szerepel
a katasztrófavédelmi szervek központosított illetményszámfejtési feladatainak teljesítése, a készletezés, a
rendelkezésre álló eszközök karbantartása, raktározása,
azok megfelelő minőségben tartása, és nem utolsó sorban
akadálymentes, pontos, állandó, hatékony mozgatása.
Mindezeken felül a GEK feladata a katasztrófavédelmi
szervezet központi logisztikai támogatása: az anyagi- és
technikai biztosítás, a gépjármű-üzemeltetés, valamint
informatikai-távközlési feladatok ellátása. Kiemelt
fontossággal bír az országos rendeltetésű katasztrófakészletek raktározása, szállítása és üzemeltetése. A GEK
biztosítja a HUNOR Hivatásos Mentőszervezet eszközeinek folyamatos szinten tartását és működőképességének
logisztikai hátterét is. Mindezek mellett fenntartja és
üzemelteti, karbantartja és felújítja az egyes katasztrófavédelmi ingatlanokat, a polgári védelmi objektumokat.
A GEK kéményseprőinek ellátási területe tovább bővült,
2021 végére már 2 ezer 696 települést foglalt magába.
Május elsejétől már a főváros is az ellenőrzési terület
részét képezi. A kéményseprők éves szinten nagyjából
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Társasházi ingatlanok ellenőrzése
Megrendelésre/igénylésre végzett ellenőrzések

Katasztrófavédelem

Közszolgáltató

2021-ben egész évet átívelő, kiemelkedő feladat volt
a fővárosi kéményseprési feladatok átvétele, amelyet
hosszas tervezés, a személyi feltételek megteremtése,
illetve a szükséges eszközök beszerzése előzött meg.
Budapest önmagában egymillió kéménnyel emelte a
katasztrófavédelem kéményseprői által ellenőrzött és
tisztított füstelvezetők számát. A feladatkör bővülésével

A katasztrófavédelem által koordinált 2021-es országos szúnyoggyérítési program április 22-étől augusztus
29-ig tartott. A tizenkilenc hét alatt a program összesen
1 ezer 64 települést érintett. A tényleges kezelések az
igényekhez igazodtak, a szakemberek összesen 797 ezer
846 hektárt kezeltek, ebből légi kémiai imágógyérítés
151 ezer 371 hektáron, földi kémiai imágógyérítés 626
ezer 675 hektáron, biológiai lárvagyérítés 19 ezer 800
hektáron zajlott. A változékony időjárás következtében
extrém szúnyoginvázió alakult ki, amelynek kezelésére a
központi költségvetés 627,8 millió forint többletforrást
biztosított a katasztrófavédelem számára. Az egészségügyi kockázat miatt a Nemzeti Népegészségügyi Központ
szigorú hatósági felügyelet mellett ideiglenesen engedélyezte a légi kémiai szúnyogirtást is azokon a területeken,
ahol ennek a feltételei fennálltak.

A balatonföldvári Jogar Továbbképző Központ és Hotel 2020-ban elkezdett felújítási munkáit a Gazdasági
Ellátó Központ 2021-ben befejezte. A COVID-19 miatt
bevezetett szabályozások szigorú korlátok közé szorították a rendezvényszervezést, így ismét középpontba
kerülhetett – a védőintézkedések adta lehetőségeken
belül – a vendégfogadás.
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százkilencvenkét gyermek nyaralhatott egy-egy héten át
biztonságos körülmények között. A gyermekek felügyeletét a kijelölt táborvezetők mellett a nappali órákban két
pedagógus és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tűzoltó
tisztjelöltjei közül heti váltásban négy hallgató látta el.

Humánszolgálat

A humán szakterület 2021-ben is megfelelő létszámban biztosította a szervezet alapfeladatainak ellátásához
szükséges felkészült munkaerőt. A szervezet állománymegtartó képessége továbbra is erős, kiemelt figyelem
irányult a toborzásra, az állománnyal való foglalkozásra.
A szakképzési rendszer átalakítása befejeződött, a katasztrófavédelmi vizsgaközpont megkezdte működését,
a hivatásos állomány egészségi, fizikai, pszichológiai
alkalmasságának vizsgálati rendszere megújult, ezzel
párhuzamosan a felülvizsgálati eljárások rendszere is
átalakult.
A szervezet feltöltöttsége országosan 92 százalékos. A
fluktuáció 5 százalékos volt, a hivatásos állomány fluktuációja továbbra is átlagosan 3 százalék körül mozog.
A szervezeti egységek a helyi sajátosságokat figyelembe
véve kiemelt hangsúlyt fektettek a toborzó tevékenységre.
2021. január 1-től – az egy évvel korábbihoz hasonlóan
– emelkedett a rendvédelmi igazgatási alkalmazottakra vonatkozó fizetési fokozat szerinti illetmény felső
határa, így az érintett munkatársaknak – figyelemmel
a teljesítményértékelése eredményére – átlagosan 5
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százalékkal nőtt az illetménye. Emellett az egészségügyi
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti gyakorlati időre figyelemmel emelkedett a hivatásos
katasztrófavédelmi szervnél foglalkoztatott egészségügyi
feladatot ellátó dolgozók, szakdolgozók illetménye. A
hivatásos katasztrófavédelmi szerv előző évi szervezeti
teljesítményét a belügyminiszter 92,5 százalékosra, kivételesre értékelte, ennek alapján 9 ezer 486 hivatásos
állományú kolléga részesült teljesítményjuttatásban.
A járványszabályok fokozott betartásával ismét megnyitotta kapuit Balatonföldváron a NARO Camping-ben a
katasztrófavédelmi ifjúsági tábor, ahol hat turnusban
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv feltöltöttsége
8000

7423

A katasztrófavédelem szakképzési rendszerének korábban megkezdett átalakítása 2021-ben befejeződött. A
Katasztrófavédelmi Oktatási Központban az új szakmai
képzések közül a Tűzoltószakmai képzés indult először,
februárban. Ezzel megvalósult a duális képzés, a gyakorlati felkészítés a beiskolázó területi szerveknél történik,
önálló belső képzés lett a rendvédelmi alapképzés, ezzel
egységessé vált a hivatásos, a létesítményi és önkormányzati tűzoltók, valamint a honvédség állományának
felkészítése. Szeptemberben megkezdődött a középszintű
szakmai képesítést nyújtó Tűzoltó szerparancsnok szakmai képzés, majd a Kéményseprő-szakmunkás képzés.
Októberben elindult a katasztrófavédelem minden
szakterületén egységesen felsőszintű szakmai képesítést
biztosító Katasztrófavédelmitiszt-képzés is. A szakképzési rendszer átalakításával párhuzamosan intézményi
szinten szétvált a képzés és a vizsgáztatás, tavaly az új
képzési rendszer szakmai képzéseinek vizsgáit a BM OKF
Humánszolgálatán belül létrehozott Oktatási Főosztály
A különböző képzési formákra beiskolázott
állomány létszáma
57 fő

Rendszeresített (december)

6905

7000

A felsőoktatás területén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi Intézetében a 2021-ben befejeződött tanévben 124 hallgató vehette át az oklevelet, közülük nyolcvannégyen tartoznak
a katasztrófavédelem állományába. Lezárult a tűzvédelmi
mérnök alapképzési szak létesítési eljárása, a szervezetfejlesztések megtörténtek, a képzésre a 2022/2023-as
tanévben már jelentkezni lehet. Emellett ütemezetten

megvalósultak a kritikusinfrastruktúra-védelmi biztonsági összekötő személy szakirányú továbbképzési szak
elindításához szükséges feladatok, az Oktatási Hivatal
2021. szeptember 8-án nyilvántartásba vette a képzést,
amely a 2021/2022. tanév második félévében elindult.

Feltöltött (december)
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119 fő
Típusképzés

Alaptanfolyam

Engedélymegújító

Továbbképzés

Egészségügyi alkalmasságvizsgálatok
megoszlása TEPMEK-ek szerint
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törzsben, tizenhét pedig kórházparancsnokként (ebből
egy intézményparancsnokként is) teljesített szolgálatot,
tizenheten pedig logisztikusként tevékenykedtek. A
hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományából az év
folyamán 2 ezer 220 kollégánál igazolódott a Covid-19
fertőzés, közülük öten hunytak el. Összességében a járvány kitörése óta a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
állományából 3 ezer 440-an fertőződtek meg és heten
haltak meg a járvány szövődményeinek következtében.
Tavaly március-áprilisban a hivatásos katasztrófavédelmi
szervnél foglalkoztatott teljes személyi állomány részére
központilag megszervezték az oltást, ezzel a lehetőséggel
6 ezer 262 kolléga élt, egyénileg 2 ezer 575-en oltatták
be magukat.

Járvány intenzitása heti lebontásban
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Az év során ezerhétszázegy kolléga vett részt különböző szintű vezetéstechnikai képzéseken, továbbképzéseken, így például a beavatkozások vezetői és a hatósági
tevékenységet végzők részére több helyszínen tartottak a
megkülönböztető jelzés használatához szükséges, emelt
szintű vezetéstechnikai képzést száztizenkilenc kolléga
részvételével. Az országosan öt helyszínen megszervezett
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A COVID-19 járvány miatt 2020 második negyedévétől
2021 közepéig működő kórházparancsnoki és intézményparancsnoki feladatokban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv állományából egy kolléga az országos
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Az év folyamán országosan 10 ezer 350 egészségi alkalmassági, és 6 ezer 249 pszichológiai alkalmassági vizsgálatot végeztek el az országos és a területi egészségügyi
pszichológiai és munkabiztonsági ellátó központokban. A
szakterület a hivatásos, az önkormányzati, a létesítményi
és az önkéntes tűzoltók körében 843 pályaalkalmassági
(PÁV) vizsgálatot végzett el.

ét

163 fő
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36
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480 fő

A járványügyi szabályok szigorú betartása mellett a
testület a Természeti Katasztrófák Csökkentésének
Világnapja alkalmából 2021-ben is országos véradást
szervezett, amelyen a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
állományából 978 kolléga adott vért, önkéntes segítséget
nyújtva ezzel is az emberi életek megmentéséhez.

ét

316 fő

Az elmúlt év végéig 590 rendvédelmi igazgatási alkalmazott tett sikeres rendvédelmi alapvizsgát. Tovább
folytatódtak a hivatásos állomány képesítési követelményeinek teljesítéséhez szükséges képzések, amelyek
eredményeképpen a 2021-ben végzettekkel (33) együtt
már mintegy ezerkétszázötvenen tettek rendészeti szakvizsgát, a rendészeti vezetővé képző tanfolyamot összesen hétszázkilencven-ketten teljesítették, a rendészeti
mestervezetővé képző tanfolyamot pedig ez idáig százkilencvenkét kolléga végezte el.

34
.h

Vezetéstechnikai képzések 2021-ben

emelt szintű engedélymegújító képzéseken négyszázharmincegy gépjárművezető vett részt, ezzel öt évre
meghosszabbítva a megkülönböztető jelzés használatára
szóló engedélyüket.

32
.h

és Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont hajtja végre. A
vizsgaközpontot szeptember 23-án akkreditáltként
bejegyezték. A vizsgaszervezést, vizsgáztatást és az új
típusú digitális írásbeli vizsgák végrehajtásához szükséges új program és a Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont
weboldalának fejlesztése megtörtént. A vizsgaközpont
2021-ben 120 vizsgát bonyolított.
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2021. január elsejétől megváltozott az egészségügyi,
pszichológiai, fizikai alkalmasság-vizsgálatokkal kapcsolatos szabályozás, hatályba lépett a belügyminiszter
irányítása alatt álló, egyes rendvédelmi feladatokat ellátó
szerveknél foglalkoztatott hivatásos és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról
szóló rendelet, amely alapján megszületett az országos
katasztrófavédelmi főigazgató utasítása az állomány
alkalmasságvizsgálatáról. A Kétlépcsős Integrált Alkalmasságvizsgálati Rendszer (KLIR) alapján elkészültek az
orvosi és pszichológiai szakterület szakmai protokolljai.
Az alkalmassági vizsgálatok eredményeit a szakterületek folyamatosan rögzítették a KOMP informatikai
rendszerben.

Pszichológiai alkalmassági vizsgálatok megoszlása,
PÁV vizsgálatok száma

2020. évben 1220 fő

2021. évben 2220 fő
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-

120

112

Rendvédelmi alapozó képzés

-

-

73

73

Tűzoltószer-parancsnok

-

33

57

-

Tűzvédelmi szervező

-

-

-

51*

Katasztrófavédelmi tiszt

-

Résztvevők
száma

-

87

Kéményseprő

5

123 fő

Hordozójármű-kezelői típustanfolyam

2

16 fő
125 fő

-

30

-

20

14

10

Létrásgépjármű-kezelői típustanfolyam

6

Emelőkosaras-gépjármű-kezelői típustanfolyam

1

18 fő

Kompresszorkezelői típustanfolyam

2

52 fő

AND-járőrhajó kezelői típustanfolyam

2

14 fő

Tűzoltódaru-kezelői típustanfolyam

2

29 fő

Vizsga megnevezése

Kisgépkezelői típusvizsga

Résztvevők
száma

2021. I. félévben
befejezett
képzések (fő)
102

Tűzoltó

66

2021. II. félévben
befejezett
képzések (fő)

2021. I. félévben
indult képzések
(fő)
89

Tűzoltó II.

A 2021-es esztendő jelentős változásokat hozott a tanintézet életében, elsősorban az oktatási szakterület
képzésszervezési és -végrehajtási feladatait illetően. A
felnőttképzést szabályozó előírások jelentősen megváltoztak, ennek következményeként nagymértékben átalakult
a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ oktatásszervezési
struktúrája, annak működése is. Tavaly derült ki, men�nyire volt hatékony a korábbi év előkészítő és kidolgozó
munkája. Elindultak az új felnőttképzési koncepciónak
megfelelő szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai
képzések, elkészültek az ezek szervezéséhez és végrehajtásához szükséges képzési programok. A képzési
struktúra változásának egyik legfontosabb eredménye,
hogy az kielégíti azt a már régóta meglévő szakmai igényt,
hogy a hivatásos, az önkormányzati és a főfoglalkozású
létesítményi tűzoltók egységesen, ugyanazon a képzésen
vegyenek részt, ugyanazt a bizonyítványt kapják az akkreditált Katasztrófavédelmi Vizsgaközponttól.

2021. II. félévben
indult képzések
(fő)

Képzések és létszámadatok 2021-ben

Képzés neve

Tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyam

Tanfolyam megnevezése

Vizsgák
száma

Katasztrófavédelmi Oktatási Központ

Tanfolyamok
száma

Műszaki tanfolyamok és vizsgák 2021-ben

48

610 fő

Gépjárműfecskendő-kezelői típusvizsga

53

523 fő

Áramfejlesztő-kezelői típusvizsga (10 kW alatt)

4

29 fő

5

56 fő

ADR-tanfolyam

27

27

12

12

ADN-tanfolyam

17

17

-

-

Műszakimentő-gépjármű-kezelői típusvizsga
(Könnyű tömegosztályú)

RID-tanfolyam

22

22

-

-

Egyéb tűzoltógépjármű-kezelői típusvizsga

19

271 fő

ICAO-tanfolyam

14

14

-

-

Katasztrófavédelmi alapism. tanf.

27

81**

-

-

Tűzoltótechnika-kezelői alapvizsga

11

160 fő

KML-tanfolyam

30

30

18

18

Kompresszorkezelői típusvizsga

Közbiztonságireferens-képzés

29

29

-

-

Műveletirányító-referens képzés

-

-

-

-

Műveletirányító

11

11

-

-

EDR

13

13

5

5

7

68 fő

Létrásgépjármű-kezelői típusvizsga

7

122 fő

Hordozójármű-kezelői típusvizsga

7

52 fő

Tűzoltódaru-kezelői típusvizsga

2

17 fő

Tűzvizsgáló tanfolyam

-

-

20

20

Emelőkosaras-gépjármű-kezelői típusvizsga

4

52 fő

Tűzvizsgáló vizsga

-

-

-

-

-

-

-

-

2

20 fő

KMSZ-tanfolyam

Műszakimentő-gépjármű-kezelői típusvizsga
(Nehéz tömegosztályú)

2

14 fő

191

2371 fő

Biztonsági összekötő

-

-

55

55

AND-járőrhajó-kezelői típusvizsga

Rendfokozati vizsga

70

70

56

56

Összesen

349

556

460

412

Összesen
Képzést megkezdő
létszám összesen

809

Képzést eredményesen
záró létszám összesen

968

* A Tűzvédelmi szervező I. szakasz 28 fővel 2019 szeptemberében, a Tűzvédelmi szervező II.
szakasz 23 fővel 2020 decemberében kezdte meg tanulmányait.
**A tanfolyamot a jelentkezői létszámok miatt 3 szakaszban szervezte a tanintézet, amelyből 2
szakasz a 2020 év II. félévében kezdte meg tanulmányai, a 3. szakasz pedig ez év januárjában.
Viszont mind a 3 szakasz belső szakmai vizsgája 2021. év I. félévében lezajlott.

Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
Az év legfontosabb szakmai eseménye a CTIF (Nemzetközi Tűzoltószövetség) Történeti, Dokumentációs és
Múzeumi Bizottságának az ülése volt, amelyet október
6–9. között Balatonföldváron, a Hotel Jogarban ren-

deztek meg. Az eseményen tizenöt ország nyolcvannégy
szakembere vett részt. A Katasztrófavédelem Központi
Múzeuma elnyerte a CTIF Múzeumi minősítést. Az év
során a múzeum a Polgári Védelem Világnapja alkalmából történeti kiállítást állított össze a főigazgatóságon,
valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. Tovább járta az országot az „A Magyar Tűzoltóság
150 éves története” című vándorkiállítás, a tárlatot a
főigazgatóságon, Kecskeméten, Pápán, Komáromban,
Szombathelyen mutatták be. Ugyancsak vándorkiállítás
keretén belül ismerkedhettek meg az érdeklődők Gróf
Széchenyi Ödön életével és munkásságával, a gyűjtemény
Hosszúperesztegen és Kecskeméten járt. Az elmúlt évben
már a tizennegyedik Ne égess! pályázatot hirdette meg a
múzeum, a felhívásra csaknem ezerháromszáz pályamű
érkezett be. Az intézmény tavaly létrehozta a katasztrófavédelem saját szakmai életútinterjú-gyűjteményét, amely
hozzájárulhat a tűzoltó és polgári védelmi szakmai múlt
mélyebb megértéséhez. Az egyéni életutak vizsgálatával
a szakemberek azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy rögzítsék az írott forrásokból nem megismerhető múltbéli
tapasztalatokat, nézőpontokat és motivációkat, és azokat
– feldolgozásukat követően – kutathatóvá tegyék.

Erőteljes lendületet vett a gyűjteményi anyagok digitalizálása: tavaly 5 ezer 882 fotó, valamint 20 ezer 205
oldalnyi archív dokumentum (folyóirat, könyv, katalógus
stb.) digitális másolata készült el. A múzeum nyilvántartásában 2021 végén összesen csaknem százhatvanezer
67
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történeti tárgy, dokumentum, érme, fotó, videó, filmtekercs és könyv szerepelt. 2021-ben megkezdődött a múzeum épületének energetikai felújítása, emiatt le kellett
bontani a kiállításokat, és azokat, valamint a raktárban
lévő műtárgyakat külső raktárakban kellett elhelyezni.
Az intézmény a felújítás ideje alatt, vagyis előreláthatólag
2022. december 31-ig nem látogatható.
Katasztrófavédelem Központi Zenekara
A pandémia a Katasztrófavédelem Központi Zenekarának mindennapjait is felforgatta. Jellemzően csak a
nyári időszak javuló járványhelyzete engedte meg, hogy
a zenekar a piros díszegyenruhában koncertezzen. Ennek ellenére a zenekarnál nem állt meg az élet, amikor
a szükség úgy hozta, a hangszereket munkáskesztyűre,
vagy éppen ügyeletes kitűzőre cserélték a tagok: a zenészek tavasszal tevékenyen részt vettek a Katasztrófavédelem Központi Múzeuma felújítási munkálatainak
előkészítésében, szortírozták, csomagolták, dobozolták
a múzeum tárgyi emlékeit. A nyári időszak elején a ja68

vuló járványhelyzetben ismét elkezdődhetett a szakmai
felkészülés. A zenekar júniusban és júliusban részt vett
a III. Kárpát-medencei Tűzoltózenekari Találkozón, a
frissen végzett tűzoltók kibocsátó ünnepségén, valamint
a „Jerusalema Challenge – Katasztrófavédelem” klip forgatásán. Ősszel a zenekar még ott tudott lenni a pápai, a
kisvárdai és a csornai tűzoltóság jubileumi ünnepségén,
a TFA-FCC versenyen és Rákóczifalván, a Dr. Hoffmann
Imre Egyesületi Székház avatásán. Ezeken kívül a zenészek felléptek a többi között a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem tanévnyitóján, a SzakMázz! rendezvényen,
valamint a CTIF balatonföldvári konferenciáján.
A Katasztrófavédelem Központi Zenekarának repertoárjában ötven induló, huszonhat szórakoztató menetzene, százhúsz koncertmű és negyvenöt szórakoztató
zene található meg. Az elmúlt esztendőben a zenekar
összesen négyszáz órán át próbált, harminchét órán
keresztül játszott, a művészek hatvanhárom fellépésen
vettek részt. Az év során összesen huszonkét kilométert
gyalogoltak zenélés közben.

Katasztrófavédelmi Kutatóintézet
A kutatóintézet alapfeladatai közé tartozik a termékvizsgálat és az időszakos oltóanyag-minősítés. Az elmúlt
évben a tűzoltókészülékek és felszerelések, valamint az
oltóanyagok esetében is lefolytatták a tűzoltástechnikai termékek megfelelőségi vizsgálatát célzó tanúsítási
eljárásokat.
A kutatóintézet tavaly év végéig huszonhat tűzvédelmi
megfelelőségi tanúsítványt adott ki, ez összhangban
van a korábbi évek átlagával. Az országban egyedüli
laboratóriumként végez az intézmény időszakos minősítő vizsgálatokat a készenlétben tárolt tűzoltó anyagok
állapotának meghatározása céljából. A szakemberek
2021-ben kétszázhetven minősítő lapot adtak ki, ebből
negyvenkettőt a tűzoltósági használatban lévő oltóanyagokról.

szolgálta. A tervezett mintavételi rendszer utolsó elemei
ugyan már 2020 márciusában megérkeztek, de a pandémia miatt bevezetett korlátozások akkor meghiúsították
a felszerelés területi szervek számára való kiosztását.
Tavaly augusztus 28. és október 27. között tizenegy gyakorlati foglalkozás keretében a mobil laborok személyzete
átvehette a felszereléseket, ezzel együtt azok használatát
is elsajátította. Alkalmanként két megyei KML-egység
állománya vett részt a képzésen, és összesen huszonkét
készlet került a rendeltetési helyére. December első hetében végül a Tűzmadár járőrhajó személyzete is megkapta
bővített mintavételi felszerelését.

Tűzvizsgálati szakértői vélemények és a megvizsgált
minták számának alakulása 2017-2021
250

A kutatóintézet a területi katasztrófavédelmi szervek számára végez tűzvizsgálati eljárásokat támogató
szakértői munkát. Ennek elsődleges szakmai területe
a helyszíni szemlék során begyűjtött anyagmintákban,
égési maradványokban lévő illékony égésgyorsító anyagok maradványainak kimutatása. 2021-ben az intézet
száznégy szakértői véleményt adott ki, és ehhez csaknem
százharminc anyagmintát vizsgált meg.
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NKE Katasztrófavédelmi Intézet
A 2021/2022-es tanév a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
rektorának utasítása alapján – a járványügyi biztonsági
intézkedések szigorú betartása mellett – jelenléti oktatás
formájában kezdődhetett meg. Az intézménybe jelentkező
532 közül 135 fő kezdhette meg tanulmányait. Katasztrófa
védelem alapszakra nappali munkarendben tizenöten,
levelezőn hetvenhárman iratkoztak be, több mint kétharmaduk államilag támogatott képzésen vesz részt. 2021
végén a katasztrófavédelem alapszak nappali munkarendű
képzésében összesen negyvenkét hallgató tanult tisztjelölti
státuszban. A Katasztrófavédelmi Intézet mesterképzésén
negyvenkilencen kezdték meg tanulmányaikat, közülük
huszonkilencen államilag támogatott formában. A választható nappali alapképzési szak iparbiztonsági szakirány
költségtérítéses képzésén összesen 7 hazai civil és 4 mongol

hallgató folytatja tanulmányait. A tűzvédelmi és mentésirányítási alapképzés nappali tagozatán költségtérítéses
formában egy fő kezdte meg a tanulmányait.
A tanévet háromszáznegyvenkilenc hallgató kezdte
meg, június végén százhuszonhatan fejezték be tanulmányaikat, egy kivételével mindannyian eredményes
záróvizsgát tettek, közülük nyolcvanegyen rendelkeztek
nyelvvizsgával, de a központi döntés értelmében az előző évhez hasonlóan valamennyi hallgató mentesült az
előírt nyelvvizsga-kötelezettség alól, tehát július 2-án
mindegyikük átvehette az oklevelét. Másnap a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának
százkilencvenhat végzett hallgatója, köztük tíz tűzoltó
tett tiszti esküt a Budai Várban.

delmi mérnöki alapképzési szakot. A képzés építésügyi
tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásához, tűzvédelmi
szakértői feladatok ellátásához, ipari tűzvédelmi feladatok
végrehajtásához, beépített tűzvédelmi rendszerek tervezéséhez, valamint a tűzvédelmi hatósági és szakhatósági
feladatok ellátásához szükséges végzettséget nyújt. A tűzvédelmi mérnöki képzésre tekintettel a Katasztrófavédelmi
Intézet szervezeti struktúrájában is változás következett
be, mivel a meglévő három szaktanszék két újjal, a tűzvédelmi mérnökivel és a tűzvédelmi műszakival bővült.

KVI záróvizsga létszámadatai 2021.
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Körülbelül százötven résztvevő kísérte figyelemmel azt
a nemzetközi konferenciát, amely a Katasztrófavédelmi
Intézet oktatóinak hatékony közreműködésével, több
társadalmi szervezet bevonásával zajlott október 20-án
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Zrínyi Miklós Laktanya
és Egyetemi Campus Dísztermében a Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapja alkalmából.

KVI hallgatói létszámadatok 2021.
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MA I. évfolyam

MA II. évfolyam

BA I. évfolyam nappali
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BA II. évfolyam nappali

BA II. évfolyam levelező

BA III. évfolyam nappali

BA III. évfolyam levelező

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tavaly április 15-i szenátusi határozata, valamint a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság június 25-i határozata alapján az Oktatási
Hivatal július 7-én engedélyezte és nyilvántartásba vette
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi
Kar Katasztrófavédelmi Intézete által szervezett tűzvé-

A Katasztrófavédelmi Szakkollégium 2021-ben is tovább
bővült, immár negyvennégy fős. A hallgatók tehetséggondozása céljából az egyes tanszékeken a szakirányoknak
megfelelően tudományos diákkörök működtek. Az intézet
több társadalmi szervezet bevonásával két nemzetközi
konferenciát is rendezett. A 2021. évi Országos Tudományos Diákköri Konferencián, valamint a tavaszi és őszi kari
tudományos diákköri konferencián pályázók majdnem
egyharmada az intézet hallgatói közül került ki.
A meglévő együttműködés alapján tavaly öt tűzoltó tisztjelölt hallgató látott el készenléti szolgálatot a Zuglói Önkéntes
Tűzoltó Egyesületnél. A hallgatók, ahogy a korábbi években is, részt vettek az NKE Önkéntes Katasztrófavédelmi
Szolgálatban, illetve a Budapest Önkéntes Mentőszervezet
által szervezett gyakorlatokon. Az NKE Önkéntes Katasztrófavédelmi Szolgálata tavaly nemzeti minősítést szerzett
vezetés-irányítás, valamint logisztikai szakterületeken.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről tizennyolcan
pályáztak sikeresen a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra,
köztük az NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézet katasztrófavédelmi műveleti szakirányos nappali munkarendben
tanuló Tóth János, harmadéves tisztjelölt is.
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A Nemzetközi Főosztály tavaly is elvégezte a rá háruló
nemzeti kapcsolattartási ponti feladatokat, a katasztrófavédelem vezetői, munkatársai 2021-ben tizenhat
külföldi szakmai úton jártak, így a többi között részt
vettek az INSARAG minősítő gyakorlaton az oroszországi
Khabarovsk-ban és a svájci Genfben, Trento-ban az EUMODEX gyakorlaton, az Európai Bizottság Seveso III.
Irányelv Felügyeleti Ellenőrzések Műszaki Munkacsoport
találkozóján, az Európai Polgári Védelmi Főigazgatók 47.
ülésén, illetve a NATO Veszélyhelyzeti Reagálást Kezelő
Rendszerek tanfolyamán. Magyarország adott otthont a
Nemzetközi Tűzoltószövetség Történeti, Dokumentációs
és Múzeumi Bizottsága ülésének, a Történeti Munkacsoport konferenciájának.

Hivatal
A hivatásos katasztrófavédelem jogi szakterülete 2021ben hét saját kezdeményezésű kormány-előterjesztés,
jogszabály- vagy egyéb belügyi ágazati normatervezet
előkészítésében vett részt, 701, a Belügyminisztérium
által megküldött előterjesztésről vagy munkaanyagról pedig véleményt formált. Emellett a szakemberek
megvizsgálták 54 belső norma jogi megfelelőségét, és
közreműködtek 7 országos szintű együttműködési megállapodás előkészítésében. A szakterület előkészített,
véleményezett a BM OKF részvételével megvalósuló
különböző uniós projektekkel és más beszerzésekkel
kapcsolatos, valamint egyéb polgári jogi tárgyban született szerződéseket, megállapodásokat, amelyek keretében főként vállalkozási, adásvételi megbízási, bérleti,
szállítási, adományozási, üzembentartói és szolgáltatási
szerződések jogi megfelelőségét tanúsította. Mindezek
mellett a szervezet jogászai véleményezték az önkéntes
tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek részére kiírt támogatási pályázatok, támogatói okiratok,
valamint az azok végrehajtásához kapcsolódó szerződéseket, és megvizsgálták azok jogi megfelelőségét is.
A szakterület éves országos jogtanácsosi értekezletet is
tartott, ezen a kollégák véleményt cseréltek, problémákat
vetettek fel és oldottak meg.

Az adatvédelem és az információbiztonság területén a
főigazgatóság Biztonsági Főosztálya 2021-ben a biztonsági
osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelmények teljesítése érdekében folytatta az elektronikus
információs rendszerek és a szervezeti egységek fizikai
védelmének felzárkóztatását. Ezzel összhangban átdolgozta az Informatikai Biztonsági Szabályzatot is. A BM OKF
objektumában új biztonsági terület kapta meg a külföldi
és nemzeti minősített adatok kezelésére és tárolására
vonatkozó engedélyt. A NATO Felsőszintű Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottsággal történő kapcsolattartás
és a NATO Polgári Veszélyhelyzeti Tervezési Bizottság
munkájának eredményesebb koordinálása érdekében
megvalósult a rejtjelezett Védett Külügyi Hálózatra való
csatlakozás. Az év folyamán a területi szervek adatvédelmi
tisztviselői, valamint a főigazgatóság állományába újonnan
került kollégák részére kötelező oktatást tartott a szervezet
adatvédelmi tisztviselője, melyek során kiemelt figyelmet
fordított az adatvédelmi incidensek felismerésére és
kezelésére. Tavaly a főigazgatóságra összesen tizenegy
közérdekűadat-megismerési igény érkezett, ezek közül a
szervezet hetet teljesített. A területi és területi jogállású
szervekhez nyolcvanegy adatigény érkezett.

Lettország kormánya az Európai Uniótól kért segítséget
a COVID-19 járvány kapcsán az egészségügyi ellátórendszer működőképességének fenntartásához. Miután egy
tagállam sem ajánlott fel megfelelő mennyiségű felszerelést, az Európai Unió Polgári Védelmi és Humanitárius
Segítségnyújtási Műveletek Főigazgatósága mozgósította
a rescEU egészségügyi készletek Lettország által igényelt
részét. Ennek megfelelően Magyarországtól az itt tárolt
rescEU-készletekből 200 infúzióspumpa-készlet (200
perfúziós és 50 volumetrikus pumpa, 50 dokkolóállomás
és 50 állvány) Lettországnak történő átadásáról született
döntés október 29-én. A szállítmány másnap indult el
a BM OKF budapesti raktárbázisáról és október 31-én
meg is érkezett Rigába.

A katasztrófavédelemnél az ügyintézés és az ügyiratkezelés az e-közigazgatási programban kitűzött céloknak
megfelelően biztosított, amelyek iratkezelési szempontú
zökkenőmentes működtetéséről az ügyviteli szakterület
gondoskodik. A lakosság általános tájékozódási forrásként
tekint a katasztrófavédelem ügyfélszolgálatára, számos
témában érkeznek be kérdések, ezek egy része azonban
nem érinti a hivatásos katasztrófavédelem feladat- és
hatáskörét. Az Ügyfélszolgálati Iroda tavaly 4 ezer 60
állampolgári kérdést, információkérést és 420 közérdekű
bejelentést, panaszt kezelt. A megkeresések száma áprilisban, júniusban és júliusban volt kiemelkedő, ezekben a
hónapokban az érdeklődők leginkább a szabadtéri égetés
szabályairól és a szúnyoggyérítésről kérdezték az iroda
munkatársait. A beadványok döntő része a tűzvédelmi
szakterületet érintette, ezen belül kifejezetten sok volt a
kéménysepréshez kapcsolódó megkeresés. A rendezvényszervezési szakterület a rendezvények, kiállítások és egyéb
események révén, az arculathoz igazított megjelenésekkel,
kiadványokkal és promóciós-ismeretterjesztő anyagokkal
népszerűsítette a szervezetet, erősítette a belső szervezeti
kultúrát. A belső kontrollrendszer a jogszabályokban
meghatározott funkcióját betöltve, hatékonyan támogatta
a szervezet működését.

A BM OKF féléves ellenőrzési és felügyeleti terveiben
szereplő negyvennyolc ellenőrzésből két országos témavizsgálat főigazgatói döntésre elmaradt. Az első félévben
elmaradt két főigazgatói szemlét a szakterület a második
félévre tervezte be újra. Az év során lebonyolított és
lezárt központi ellenőrzések megállapításaira összesen
1 ezer 251 intézkedést igénylő javaslati pont született,
amelyek alapján az ellenőrzöttek egy központi szabályozást és egy területi szintű belső normát hatályon kívül
helyeztek, két központi és húsz területi normát módosítottak, és négy új, területi szintű szabályozót kiadtak.

Ellenőrzési Szolgálat
Országos ellenőrzési adatok
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Hatósági ellenőrzés
Helyi szerv vezetői által végrehajtott ellenőrzés
Ellenőrzési szabályzat szerinti ellenőrzés

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek által végrehajtott ellenőrzések száma a témavizsgálatok előtérbe
helyezése és az ellenőrzési kötelezettség optimalizálása
miatt 2017-től folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. A kiugróan alacsony 2020-as értékek a kihirdetett
veszélyhelyzet miatt átszervezett ellenőrzési tevékenységgel magyarázhatóak, a főigazgatói utasításra egy
időre leállított helyszíni ellenőrzések mellett egyes ellenőrzéseket adatbekéréssel hajtottak végre az ellenőrök,
mások végrehajtását felfüggesztették vagy átütemezték.
2021-ben a koronavírus-járvány hatására bevezetett
korlátozások miatt – ahol ez megoldható volt – előtérbe
került az adatbekéréses módszerrel történő ellenőrzés.
Az országos szinten végrehajtott 3 ezer 596, ellenőrzési
szabályzat szerinti ellenőrzés több mint tíz százalékkal
haladja meg az előző évi értéket (3 ezer 252). Országos
szinten a hatósági ellenőrzések száma 64 ezer 966 volt,
a helyi szervek vezetői 11 ezer 303 ellenőrzést hajtottak
végre.
74

Az összes ellenőrzés csaknem hetven százalékát a
katasztrófavédelmi műveleti szolgálatok (1 ezer 807),
illetve a mobil ellenőrök (432) hajtották végre. A BM
OKF az év során négy átfogó és nyolc irányítószervi
ellenőrzést, tizenöt témavizsgálatot, huszonhat célellenőrzést, továbbá kilenc revizori, egy felügyeleti és
száztizenhárom mobil ellenőrzést, valamint tizenegy
szemlét és tizenegy beszámoltatást hajtott végre.
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A 2021. évi országos ellenőrzések megoszlása
Vizsgálat

2

Szolgálatváltás,
szolgálatellátás

13

12

Ellenőrző gyakorlat

3
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VÁSZ ellenőrzés
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KMSZ
felülellenőrzés

Felügyeleti
ellenőrzés

Rezsim
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26

Átfogó ellenőrzés

43

Irányítószervi
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A hivatásos katasztrófavédelmi szervek ellenőrzési
és felügyeleti tevékenységének szabályairól szóló BM
OKF Főigazgatói intézkedés módosítása 2021. január
1-jén lépett hatályba. A személyi állomány ellenőrzések
végrehajtásához szükséges ismereteinek fejlesztése
megtörtént, a képzésre kötelezett személyi állomány a
kötelezően előírt központi e-learning vizsgát teljesítette.

A BM OKF központi szerve által 2021-ben végrehajtott
113 mobil ellenőrzés közül 44 (38,94 százalék) zárult hiányosság feltárása nélkül. A központi mobil ellenőrzések
döntő többségében (68 százalékában) a szolgálatváltást,
-ellátást, valamint a helyismereti foglalkozásokat és a
különböző gyakorlatokat ellenőrizték. Az év során a
mobil ellenőrzések fókusza a szolgálatszervezésen, a
szolgálat ellátásához szükséges képesítések meglétén,
valamint a helyi és a területi szervek által végrehajtott
ellenőrzések felülellenőrzésén volt.
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Kommunikációs Szolgálat
Kommunikációs adatok 2021.
Médiában megjelent hírek száma

92 881

VÉSZ-alkalmazáson kiküldött üzenetek száma

10 624

BM OKF Facebook-oldal kedvelői
Legnépszerűbb Facebook-poszttal
elért emberek száma
Médiaszerveren publikált fotók száma
Honlapon (országos és megyei)
megjelent hírek száma
Kiadott közlemények száma
Nyilatkozatok száma

Megőrizni, jobbá tenni. A szervezet kommunikációs
stratégiájának célja, hogy minden lehetséges eszközzel
megőrizze, tovább javítsa a szervezetről kialakult, ös�szességében pozitív képet. A szakterület feladata továbbra is a hiteles közlés, tájékoztatás, az állampolgárokkal
közös gondolkodás elindítása, és a szervezeti brand
folyamatos „karbantartása” volt. Visszatérő elem annak
hangsúlyozása, hogy a szervezet amellett, hogy konkrét
segítséget nyújt, a megelőzésben is aktív részt vállal. A
katasztrófavédelem szóvivői és különböző felületei révén
az elmúlt évben is elérhetőek voltak a nap 24 órájában.
Események, eredmények. A katasztrófavédelem kommunikációjában 2021-ben az eseménykommunikáció
mellett kiemelt feladatot jelentett a szúnyoggyérítés, a
fővárosi kéményseprés átvétele, valamint a lakástüzek
és a szén-monoxid-mérgezések megelőzése. Több nagy
közüzemi és ipari szolgáltatóval is közösen kommunikáltuk a megelőzéssel kapcsolatos tudnivalókat. A
szakterület húsz európai uniós projekt kommunikációjában vett részt. Különleges apropót kínált a szervezet
népszerűsítéséhez a tűzoltók részvételével forgatott
Nagykarácsony című film.
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103 627
2,1 millió
22 000
8 460
3 395
8 135

Közösségteremtés, követőtábor.
A szervezet tovább erősítette a jelenlétét a közösségimédia-felületeken. Átlagosan naponta összesen
hat új tartalommal jelentkeztünk
a Facebook-, Instagram- és Twitter-oldalunkon. A hivatalos Facebook-profilon közzétett hírek hetente átlagosan 730 ezer emberhez
jutottak el. A legtöbb, 2 millió 100
ezer embert egy lánykérésről szóló anyaggal érte el a szervezet, a
poszthoz 1 ezer 800 hozzászólás
érkezett. A legtöbben, csaknem 88
ezren azt az áprilisi posztot kedvelték, amelyben egy tizennyolc éve
megmentett kislány és az őt megmentő tűzoltó egykori és jelenlegi fotóját publikáltuk.
Tempóváltás, interakció. Az Instagram-profilnak 14 ezer
640 követője volt az év végén. A felületen hetente átlagosan 25 ezer ember okostelefonján jelenik meg a szervezet,
mintegy 10 ezer interakciót kiváltva. 2021-ben 733 poszt

került ki erre a közösségi felületre. Az Instagram-profilon
keresztül kétszázhetven kérdés érkezett, ezeket pár percen
belül megválaszoltuk. A Twitter-fióknak szerényebbek
a számai, az oldalunknak 573 követője volt. A felületen
hetente átlagosan 4,5 ezer embert ért el a szervezet.

Médiakapcsolat, inspiráció. A médiaszerverre 3,1 ezer
fotógaléria került fel, ez összesen 22 ezer képet és 240 videót jelent. A VÉSZ alkalmazást több mint 33 ezren futtatták
okostelefonjukon. Az applikáción keresztül a szervezet 10
ezer 624 üzenetet küldött a felhasználóknak és szerkesztőségeknek. A tájékoztatás hagyományos módját, havi
magazinunkat továbbra is elektronikusan terjesztettük.

Saját csatorna, saját hang. A katasztrófavédelem a
YouTube videómegosztó felületen hetente átlagosan 450
ezer embert ért el, akik 125 új videót láthattak 2021-ben.
Jelenleg a csatornát 17 ezer feliratkozó követi. A legtöbbet megtekintett videót 342 ezren látták. Az említett
közösségi felületeknek is köszönhető, hogy egy napon
átlagosan 250-350 hír jelent meg a katasztrófavédelemről a médiában.

Tájékoztatás, hitelesség. A katasztrófavédelem weboldalán 2 millió 700 ezer megtekintést regisztráltunk. Egy
átlagos napon 7 ezer 400-an tekintették meg a weblapot,
kevesebben, mint az előző években. Ennek egyik fő oka,
hogy kevesebb hír jelent meg a weboldalon, hiszen a
járvány miatt kevesebb rendezvényt, gyakorlatot, illetve
képzést tartott a katasztrófavédelem. A legtöbb megtekintést június 21-én értük el, akkor 16 ezer 397 oldalmegtekintést generált egy szúnyoggyérítésről szóló hír.
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Megyei igazgatóságok

Borsod-Abaúj-Zemplén

SzabolcsSzatmárBereg

Nógrád
Heves
Győr-Moson-Sopron

KomáromEsztergom
Budapest

Hajdú-Bihar
Pest

Vas

JászNagykunSzolnok

Fejér

Veszprém

Békés
Zala

Somogy

Tolna

BácsKiskun

CsongrádCsanád

Baranya
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80

Mácsai Antal

Dr. Farkasinszky Lóránt

Kiss András Zoltán

Varga Ferenc

Sallai Péter

Kovács Ferenc

tűzoltó ezredes
Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató

tűzoltó ezredes
Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató

tűzoltó dandártábornok
Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató

tűzoltó dandártábornok
Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató

tűzoltó dandártábornok
Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató

tűzoltó dandártábornok
Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató

Lipták Attila

Szatmári Imre

Magosi Lajos

Csontos Ambrus

Matuska Zoltán

Szunyog Zoltán

tűzoltó dandártábornok
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató

tűzoltó dandártábornok
Csongrád-Csanád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató

tűzoltó ezredes
Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató

tűzoltó dandártábornok
Heves Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató

tűzoltó ezredes
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató

tűzoltó ezredes
Komárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató

81

82

Seres Tibor

Branyiczky Márk

Wéber Antal

Dányi Béla

Egri Gyula

Berecz György

tűzoltó ezredes
Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató

tűzoltó dandártábornok
Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató

tűzoltó dandártábornok
Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató

tűzoltó dandártábornok
Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató

tűzoltó ezredes
Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató

tűzoltó ezredes
Gazdasági Ellátó Központ
igazgató

Varga Béla

Dr. Balázs Gábor

Dr. Bognár Balázs

Dr. Vass Gyula

Dr. Papp Antal

Rajnai Attila

tűzoltó ezredes
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató

tűzoltó dandártábornok
Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató

tűzoltó dandártábornok
Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató

tűzoltó ezredes
NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézet
igazgató

tűzoltó ezredes
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
igazgató

BM HEROS Zrt.
vezérigazgató
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Baranya megye

A MEGYE ALAPADATAI
Terület nagysága:
4 430 km2
Települések száma:
301
Városok száma:
14
Lakosság száma:
359 000 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:
4
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:
5
Katasztrófavédelmi őrsök száma:
3
Önkormányzati tűzoltóságok száma:
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:
20
MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI
TÉRKÉP
I. osztály:
II. osztály:
III. osztály:

5 település
97 település
199 település

A MEGYÉRE JELLEMZŐ
VESZÉLYEZTETETTSÉG
•
•
•
•
84

árvíz;
helyi vízkár;
földtani veszély;
veszélyes üzem
85

Műszaki mentések megoszlása

Baranya megye

Vonulási adatok
573

Közúti baleset:

268

Viharkár miatti beavatkozás:

605

Vízkárok elhárítása:
Sérült mentése:

1091

13

Faeltávolítás:

1943

Tűzesetek

A megyében kismértékben emelkedett a tűzesetek
száma, a műszaki mentésekből viszont jóval több volt,
mint egy évvel korábban. E területen csaknem 35 százalékos emelkedés tapasztalható, ennek oka a júliusi
sellyei és az augusztusi pécsi vihar volt. Krónikánkban
is olvashatták, hogy áprilisban Mohácson szolgálatba
állt a Tűzmadár, a speciális iparbiztonsági feladatokat
ellátó járőrhajó. Februárban pedig megkezdte működését
a villányi katasztrófavédelmi őrs.

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

Februárban meghalt egy ember, miután kigyulladt egy
társasház egyik második emeleti lakásának a szobája
Pécsett, a Corvin utcában. November 18-án pedig egy
nyolcvan négyzetméteres családi ház égett Siklóson.
Tizenegy tűzoltó három járművel három irányból oltotta
az épületet, beavatkozás közben egy holttestet találtak.
Az otthon jellegű tűzesetek száma csökkent a megyében,
viszont öten meghaltak lakástűzben.

Országos árvízvédelmi gyakorlatot tartott az igazgatóság júniusban Vejtiben hivatásos és önkéntes mentőszervezetek bevonásával. Huszonkét baranyai és fővárosi
mentőszervezet is jelen volt, kárhelyszínek biztosítása, veszélyes fák gallyazása, kivágása, valamint a víz
akadálytalan lefolyásának biztosítása és az átereszek
megtisztítása volt a feladatuk. Dombay-tó 2021 néven
tartottak minősítő gyakorlatot októberben több Baranya
megyei mentőszervezet részére. 2021-ben az önkéntes
tűzoltó egyesületek összesen 221 alkalommal avatkoztak
be, 37 tűzesetük és 184 műszaki mentésük volt.
Több száz ingatlant rongált meg a jégeső július 9-én
délután Sellye, Okorág, Kákics és Drávaiványi településeken. Több mint ötszáz bejelentés érkezett sérült
épületekről, amelyek helyreállításán egész hétvégén
dolgozott a katasztrófavédelem hivatásos állománya
és több önkéntes mentőszervezet. A helyreállítási mun-

Közúton:

17

Nevelési, oktatási létesítmény területén:

1

3

15
9
25

Otthon:

230

Egyéb:

71

86

5

Gázszivárgás:

51

Szén-monoxid-szivárgás:

58

Állatmentés:

29

Egyéb:

91

Vízibaleset, jégről mentés:

2

Légibaleset:

1

kálatokat Sellyén a helyi operatív törzs irányította.
Negyvenkilenc hivatásos egység kétszázhúsz emberrel,
valamint harmincegy önkéntes szervezet százöt taggal
dolgozott a károk felszámolásán.

793
41

Tárolással kapcsolatosan:

24

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan:

546

273
2

Mezőgazdasági létesítmény területén:

Épületomlás, magasépület-baleset:

165

Egészségügyi, szociális létesítmény területén:
Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:

32
326

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése

Tűzesetek megoszlása
Szabad területen:

45
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ADR hatálya alá tartozó járművek

ADR telephelyi ellenőrzések

RID hatálya alá tartozó járművek

RID telephelyi ellenőrzések

ADN hatálya alá tartozó járművek

ADN telephelyi ellenőrzések

800
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Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
66

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

Baranya megye
64

Hatósági és szakhatósági eljárások
Hatósági eljárások:

2 634

ebből: iparbiztonság:

79

piacfelügyelet:

-

polgári védelem:

-

településrendezés:

1 400

vízügy, vízvédelem:

1 091

Hatósági szemlék:
Szakhatósági eljárások:
ebből: iparbiztonság:
tűzvédelem:
vízügy, vízvédelem:

191

64

tűzvédelem:
Hatósági ellenőrzések:

Katasztrófavédelmi mobil labor alkalmazása

3 282
417

33

Tűzesetnél

Műszaki
mentésnél

Tűzeseti
helyszíni
szemle

Ellenőrzések

1 799
9
414
1 376

Üzemi balesetet szimuláltak egy júliusi vegyvédelmi
gyakorlaton Mohácson. A forgatókönyv szerint mérgező gáz került a levegőbe, két dolgozó is megsérült.
A helyszínre a mohácsi, illetve a véméndi hivatásos tűzoltókat riasztották, majd nem sokkal ezután a megyei
igazgatóság katasztrófavédelmi mobil laborja is az ipari
területre érkezett. A széljárás miatt a Duna felé „terjedt”
a mérgező gáz, így a Tűzmadár járőrhajó kapta feladatul
a vízi forgalom védelmét és a vízen történő méréseket is.

Egy kamion és egy személyautó ütközött frontálisan
a 6-os út szilágyi elágazásánál szeptember elsején. A
kamion az ütközés következtében árokba borult. A
személyautóban utazó két ember életét vesztette, őket a
pécsi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték
ki a gépjárműből. A balesetben egy harmadik személyautó is érintett volt, abban a kocsiban ketten utaztak.

A faházban lószerszámok voltak, tíz nyereg bent égett
a tűzben. A faházban életvitelszerűen egy alkalmazott
lakott, aki fatüzelésű kályhával fűtötte a helyiséget, ő
nem sérült meg.

3

Mintegy negyvenhektáros területen égő tarlóhoz vonultak a tűzoltók július 29-én Pécs nyugati részére, az
elkerülő úthoz. A pécsi, szigetvári és komlói hivatásos
tűzoltók mellett a Pécs Önkéntes Tűzoltó Egyesület
tűzoltói oltották a lángokat. Megközelítőleg negyven
hektár tarlóterület kapott lángra. A tűz a tarlóról a
szomszédos erdős területre is átterjedt, illetve villany-,
gáz- és vízvezetéket is veszélyeztetett.

1

11

Vízminőség vizsgálata

Sugárzásmérés

Anyagazonosítás

Levegő összetételének elemzése

Gázkoncentráció-mérés

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos

Téves jelzés

Veszélyesáru-szállító járművel kapcsolatos

Vízügy, vízvédelem
48

944

104

Kéményseprőipari tevékenység

Februárban Pécsett, a Bogádi úton egy faházban keletkezett tűz. A pécsi hivatásos tűzoltók áramtalanították a
házat, majd a tüzet is eloltották, a kár így is tetemes volt.
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Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma:

56

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma:

245

250

Regisztrált szolgáltatók száma:

8

Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma:

5
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Kiadott öntözési engedélyek

Kiadott vízjogi engedélyek

Kiemelt szakhatósági ügyek

Kiemelt elsőfokú vízügyi-vízvédelmi ügyek

Helyi ellenőrzések
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Bács-Kiskun megye

A MEGYE ALAPADATAI
Terület nagysága:
8 445 km2
Települések száma:
119
Városok száma:
22
Lakosság száma:
500 026 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:
3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:
6
Katasztrófavédelmi őrsök száma:
3
Önkormányzati tűzoltóságok száma:
9
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:
40
MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI
TÉRKÉP
I. osztály:
II. osztály:
III. osztály:

8 település
39 település
72 település

A MEGYÉRE JELLEMZŐ
VESZÉLYEZTETETTSÉG
•
•
•
•

nagy kiterjedésű erdőtüzek;
ár- és belvíz;
rendkívüli időjárás;
veszélyes vegyi anyagok előállítása,
tárolása, feldolgozása
és szállítmányozása;
• nukleáris veszélyeztetettség;
• földrengés
90

91

Vonulási adatok

2132

866

Bács-Kiskun megye

Hatósági és szakhatósági eljárások
Hatósági eljárások:

13

ebből: iparbiztonság:

139

piacfelügyelet:

-

polgári védelem:
településrendezés:
tűzvédelem:
vízügy, vízvédelem:
Hatósági ellenőrzések:

2123

Hatósági szemlék:
Tűzesetek

A Bács-Kiskun megyét érő kihívások – az iparosodás,
népességnövekedés – számos új feladatot generáltak.
Ezek mellett a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban
jelentkező viharok miatt megemelkedett a szélsőséges időjárási eseményekhez köthető káresetek száma.
Ezért is fontos feladat a tudatos szakmai és technikai
felkészülés, amelyben a hivatásos és az önkormányzati
tűzoltók járnak az élen, de az önkéntesek is rengeteget
tesznek érte. A megye területén átvonuló viharok kapTűzesetek megoszlása
Szabad területen:
Közúton:

741
63

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

csán háromszázhuszonkilenc esetben avatkoztak be a
megye tűzoltói, többnyire a szél által kidöntött fákat,
nagy méretű leszakadt faágakat, valamint az összegyűlt
csapadékot kellett eltávolítaniuk az egységeknek.
Szeptemberben immár tizedik alkalommal szervezte
meg az igazgatóság és a Bács-Kiskun Megyei Mérnöki
Kamara Tűzvédelmi Szakcsoportja a nagy érdeklődésre
számot tartó Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napokat.
A kétnapos konferencián összesen mintegy ötszázötven
szakember vett részt a helyszínen, illetve az online térben. A megyében negyven tűzoltó egyesület működik,
az egyik legfiatalabb, a Nyárlőrinci Önkéntes Tűzoltó
Egyesület 2017-ben alakult meg. A fejlődésük ékes
példája az a tűzoltószertár, amelyet ünnepélyes keretek
között adtak át szeptember 18-án.

Tragikus baleset történt Kecskemét határában január
15-én. A 445-ös főúton egy személyautó és egy kamion
ütközött össze, a kamion kigyulladt. A kecskeméti hivatásos tűzoltók rövid időn belül a helyszínre érkeztek és a
katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett
habosított vízsugárral oltották el a teljes terjedelmében
égő kamiont. A tűzoltók a személyautóban egyedül utazó,
roncsok közé szorult embert feszítővágóval kiszabadították, ám a sofőr a helyszínen életét vesztette.

Közúti baleset:

520

Viharkár miatti beavatkozás:

329

Vízkárok elhárítása:
Sérült mentése:
Faeltávolítás:
Épületomlás, magasépület-baleset:

16

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan:

4

Nevelési, oktatási létesítmény területén:

2

Szén-monoxid-szivárgás:

66

7

Állatmentés
Egyéb

54

Vízi közlekedési baleset

2

Légibaleset

2

Egyéb:

95

92

41

29
390

2 556
545
1 432
19

tűzvédelem:

733

vízügy, vízvédelem:

680

94

76

Otthon:

548

459

Gázszivárgás:

Tárolással kapcsolatosan:

ebből: iparbiztonság:

1 146

51

6

Mezőgazdasági létesítmény területén:

Szakhatósági eljárások:

103

Műszaki mentések megoszlása

Egészségügyi, szociális létesítmény területén:
Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:

1 938

Vasúti, mozdonybaleset

272

11

Május 2-án este egy áruházban csaptak fel a lángok
Kiskunmajsán, a Csontos Károly utcában. A tűz egy
raktárhelyiséget és annak tetőszerkezetét érintette. A
kiskunmajsai hivatásos tűzoltók után rövid időn belül
megérkeztek a kiskunhalasi, a kisteleki, a ruzsai és a
kiskunfélegyházi hivatásos, valamint a kiskunmajsai
önkéntes tűzoltók is, a tetőszerkezeten négy vízsugárral
és egy létrasugárral, míg a talajszinten három vízsugárral együttes erővel dolgoztak a lángok megfékezésén.
93

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése
245

11 543

Bács-Kiskun megye

Katasztrófavédelmi mobil labor alkalmazása

16

7

10

33

3

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

ADR telephelyi ellenőrzések

RID hatálya alá tartozó járművek

RID telephelyi ellenőrzések

ADN hatálya alá tartozó járművek

ADN telephelyi ellenőrzések

2
10

zetméteres telephelyen keletkezett tűz. A szomszédos
épületben tartózkodó négy embert elzárkózásra kérték.

Egy italpalackozásra és palackgyártásra használt
csarnok égett teljes terjedelmében Kiskőrösön pünkösd
vasárnapján. Ötven tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésén. Május 27-én Soltszentimrén, egy iparterületen
csaptak fel a lángok. Egy üzemcsarnok és egy raktárépület
égett, a bennük tárolt gépekkel, faanyagokkal, valamint
ruhaneművel együtt. A beavatkozásban résztvevő harmincöt tűzoltó munkáját egy erőgéppel segítették. Július
9-én Kecskeméten, a Momofuku utcában egy ezer négy-

Október 10-én Kecskeméten, a Reile Géza utcában
füstölt egy tízemeletes panelház egyik lakása. A kecskeméti és a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók közösen
fékezték meg a lángokat. A kilencedik emeleti lakás
nappalija kiégett, a tűzoltók egy holttestet találtak.
Negyvennégy lakót kísértek ki a panelházból. Az égő
lakásból két kistestű kutyát, a kiégett lakás fölötti lakásból pedig egy macskát mentettek ki.

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása

120

6

2
Vízminőség vizsgálata

8
Sugárzásmérés

Anyagazonosítás

Levegő összetételének elemzése

Gázkoncentráció-mérés

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos

Téves jelzés

Veszélyesáru-szállító járművel kapcsolatos

A megye egész területéről érkeztek tűzoltók a szeptember 10-én Kecskeméten megrendezett megyei lépcsőfutó-bajnokságra, hogy feljussanak a Malom Központ
legalsó, parkoló szintjéről a legfelső emeletre. A tűzoltók
teljes védőfelszerelésben, hátukon acélpalackos légzőkészülékkel futottak. Egy másik nagy hagyományú versenyre, a VI. „Pump and Run” Országos Bajnokságra női és
férfi versenyzők is neveztek. A verseny fekvenyomásból
és futásból állt. A képen a két versenyző hétszáz méteres
távot teljesít az ötven méter szintkülönbségű emelkedőn.

Egy hét, ami a tűzoltói hivatás megismeréséről, valamint a felhőtlen kikapcsolódásról szólt: az évek óta nagy
népszerűségnek örvendő két gyerektábort Baján és Kunbaracson szervezték meg. A tűzoltók szakfelszereléseinek
megismerése mellett a fiatalok szabadidős programokon
métáztak, habpartival egybekötött vízipókfociztak,
íjászkodtak, és természetesen strandoltak is.
Vízügy, vízvédelem
56

607

91

37

134
147

Kéményseprőipari tevékenység
Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma:
35
32
Tűzesetnél

Műszaki
mentésnél

Tűzeseti
helyszíni
szemle

Ellenőrzések

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma:
Regisztrált szolgáltatók száma:
Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma:
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Kiadott öntözési engedélyek

Kiadott vízjogi engedélyek

Kiemelt szakhatósági ügyek

Kiemelt elsőfokú vízügyi-vízvédelmi ügyek

Helyi ellenőrzések

95

Békés megye

A MEGYE ALAPADATAI
Terület nagysága:
5 631 km2
Települések száma:
75
Városok száma:
22
Lakosság száma:
351 148 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:
3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:
6
Katasztrófavédelmi őrsök száma:
1
Önkormányzati tűzoltóságok száma:
3
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:
17
MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI
TÉRKÉP
I. osztály:
II. osztály:
III. osztály:

13 település
38 település
24 település

A MEGYÉRE JELLEMZŐ
VESZÉLYEZTETETTSÉG
•
•
•
•

rendkívüli időjárási körülmények;
ár- és belvíz;
veszélyesanyag-szállítmányok;
veszélyes vegyi anyagokat előállító,
tároló és felhasználó üzemek;
• kritikusinfrastruktúra-elemek
sérülése

96

97

Hatósági és szakhatósági eljárások
Hatósági eljárások:

Békés megye

46

piacfelügyelet:

-

polgári védelem:

-

településrendezés:
tűzvédelem:
vízügy, vízvédelem:
Hatósági ellenőrzések:
Hatósági szemlék:

öblösüveg betárolására használt raktárépületben csaptak fel a lángok. Az oltással egyidejűleg a dolgozókat is
kimenekítették.

Jelentősen megemelkedett a szabadtéri tüzek száma
Békés megyében a megelőző évekhez képest, de kisebb
mértékű emelkedés az otthon jellegű építményekben
keletkezett tűzesetek számában is megfigyelhető volt. Sok
munkát adott a megye tűzoltóinak a viharos időjárás. A
közlekedési balesetek száma negyedével emelkedett 2020
hasonló adataihoz képest. Emlékezetes volt az a július
24-i orosházi eset, amikor egy négyezer négyzetméteres,
Tűzesetek megoszlása
Szabad területen:

Karácsony első napjának estéjén egy mezőberényi
lakóházban csaptak fel a lángok. A káreseményhez a
békéscsabai, a szeghalmi és a mezőberényi hivatásos
tűzoltókat, valamint a katasztrófavédelmi műveleti
szolgálatot riasztották, akik a lángokat rövid időn belül
megfékezték. Az eset során az ingatlanban lakó idős
pár férfi tagja kijutott az épületből, azonban társa életét
vesztette.
Vonulási adatok
769
450

11

331

1 637

ebből: iparbiztonság:

Szakhatósági eljárások:
ebből: iparbiztonság:

45
871
675
1 826
401
1 023
9

tűzvédelem:

385

vízügy, vízvédelem:

629

Tragikus balesetek is történtek az év folyamán. Augusztus 9-én egy személyautó letért az úttestről, majd
villanyoszlopnak csapódott Szeghalom és Vésztő között.
A sofőr belehalt sérüléseibe. Képünkön egy másik, október 20-i eset, amikor két személygépkocsi karambolozott
Orosháza közelében. Az ütközés következtében az egyik
jármű az árokba csapódott, majd felborult, a másik
pedig keresztbe fordulva az útpadkára sodródott. Az
orosházi hivatásos tűzoltók az út szélén lévő járműből
egy eszméletlen embert emeltek ki, akinek az életét a
gyors orvosi ellátás ellenére sem sikerült megmenteni.

December elején egy kőzúzalékot szállító kamion letért
az úttestről, majd fának csapódott Nagyszénás és Orosháza között. A gépjárművezető a vezetőfülkébe szorult.
Az orosházi hivatásos tűzoltók feszítővágó, valamint
roncsvágó szerszám segítségével emelték ki. Jelentős
mennyiségű üzemanyag folyt el, a tűzoltók biztosították a
helyszínt, valamint egy leszakadt faágat is eltávolítottak.
Október 7-én lezuhant egy ultrakönnyű repülőgép a
békéscsabai repülőtér füves területére. A helyi hivatásos
tűzoltók átvizsgálták a repülőgép roncsait, majd átadták
Műszaki mentések megoszlása
Közúti baleset:

231

Viharkár miatti beavatkozás:

380

Vízkárok elhárítása:

11

Sérült mentése:

99

Faeltávolítás:

464

44

Épületomlás, magasépület-baleset:

Egészségügyi, szociális létesítmény területén:

9

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan:

Nevelési, oktatási létesítmény területén:

1

Gázszivárgás:

41

9

Szén-monoxid-szivárgás:

54

Állatmentés:

57

Légibaleset:

2

Vízi baleset, jégről mentés:

1

Közúton:

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:
Mezőgazdasági létesítmény területén:
Tárolással kapcsolatosan:

18
21

Otthon:

268

Egyéb:

68

98

1644

Tűzesetek

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

Egyéb:

18
2

284

99

Kéményseprőipari tevékenység
Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása

Békés megye

74
141

Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma:

1

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma:

74

Regisztrált szolgáltatók száma:

8

Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma:

1

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

költségre, eszközbeszerzésre, valamint szertárépítésre,
illetve felújításra. Három önkormányzati tűzoltóság is
sikeresen pályázott csaknem 11 millió 300 ezer forint
támogatásért.

100

40

58

32
40

12
Tűzesetnél

a területet a rendőrség munkatársainak. A pilóta csodával
határos módon megmenekült, a sérült gépet már korábban elhagyta. A balesetben csak könnyebb fejsérüléseket
szenvedett, a békéscsabai kórházban ellátták.
Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése
161

791

0

Műszaki
mentésnél

131

Tűzeseti
helyszíni
szemle

Ellenőrzések

felszámolásában a Sárrét Járási Mentőcsoport is részt
vett. Május 17-én az erős szél Orosházán tetőszerkezetet
bontott meg, ágakat szakított vezetékekre és épületekre,
fákat csavart ki tövestől. November 4-én a megélénkülő
erős szél miatt a megyében tizennyolc esetben riasztották káresethez a tűzoltókat. Az erős légmozgás faágakat
szakított autóra, épületre, járdára és úttestre, vezetékeket tépett le, valamint tetőszerkezeteket bontott meg, a
legtöbbször Békéscsabán.
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Kiadott öntözési engedélyek

Kiadott vízjogi engedélyek

Kiemelt szakhatósági ügyek

Kiemelt elsőfokú vízügyi-vízvédelmi ügyek
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ADR hatálya alá tartozó járművek

ADR telephelyi ellenőrzések

RID hatálya alá tartozó járművek

RID telephelyi ellenőrzések

ADN hatálya alá tartozó járművek

ADN telephelyi ellenőrzések

800

A Viharsarkot sem kerülte el a vihar. Egy nap alatt
összesen kétszáztizenhét segélyhívás érkezett február
5-én a műveletirányítási ügyeletére. A tűzoltókat kidőlt
fákhoz, leszakadt ágakhoz riasztották. A káresemények
100

60

Katasztrófavédelmi mobil labor alkalmazása

0

0

40

Helyi ellenőrzések

Tizennyolc önkéntes egyesület ért el pályázati sikereket a
katasztrófavédelem és a Magyar Tűzoltó Szövetség közös
kiírásán. Több mint 13 millió forintot nyertek működési

24

20

1

13

1

2

1
Vízminőség vizsgálata

Sugárzásmérés

Anyagazonosítás

Levegő összetételének elemzése

Gázkoncentráció-mérés

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos

Téves jelzés

Veszélyesáru-szállító járművel kapcsolatos

A hagyományokhoz híven a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Magyar Vöröskereszt Békés
Megyei Szervezetével közösen szervezett véradást, egy
napon és három helyszínen, Orosházán, Szeghalmon
és Békéscsabán várták a véradókat. Ugyancsak hagyomány az a pályaválasztási vásár is, amelyet a megyei
kormányhivatal szervezésében tartottak Békéscsabán.
Az igazgatóság örömmel csatlakozott a rendezvényhez.
101

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

A MEGYE ALAPADATAI
Terület nagysága:
7 247 km2
Települések száma:
358
Városok száma:
29
Lakosság száma:
632 722 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:
4
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:
9
Katasztrófavédelmi őrsök száma:
6
Önkormányzati tűzoltóságok száma:
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:
39
MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI
TÉRKÉP
I. osztály:
II. osztály:
III. osztály:

13 település
208 település
137 település

A MEGYÉRE JELLEMZŐ
VESZÉLYEZTETETTSÉG
•
•
•
•
•

102

ár- és belvízi veszélyeztetettség;
földtani veszélyforrások;
veszélyes ipari üzemek;
veszélyes áruk szállítása;
felszíni és felszín alatti vizek
(elsősorban ivóvízbázisok)
sérülékenysége
103

Műszaki mentések megoszlása

Vonulási adatok
3154

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

1247

Közúti baleset:

494

Viharkár miatti beavatkozás:

294

Vízkárok elhárítása:

101

Sérült mentése:
Faeltávolítás:
113

sod-Abaúj-Zemplén megyében. Csak március 21-én
harmincöt alkalommal avatkoztak be a hivatásos tűzoltók
szabad területen keletkezett tűz miatt. A tűzzel érintett
területek nagysága ötven négyzetmétertől körülbelül
száz hektárig terjedt. Izsófalva külterületén a kazincbarcikai, Arlónál az ózdi, míg Sajóbábonynál a miskolci
egységek küzdöttek a lángokkal. A három helyszínen
mintegy száznegyvenöt hektárnyi területen égett le a
száraz növényzet.

Épületomlás, magasépület-baleset:

47

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan:

11

Gázszivárgás:

2945
Tűzesetek

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

29
756

144

Szén-monoxid-szivárgás:

82

Állatmentés:

75

Légibaleset:

1

Vízi baleset:

1

Jégről mentés:

1
419

Egyéb:

Személyvonattal ütközött egy kamion Sátoraljaújhelyen, a Pataki utcai vasúti átjáróban május 31-én.
A vezérlőkocsi leszakadt, kisiklott és egy közeli tárolóépületbe csapódott. A kamion vontatmánya szintén
leszakadt és felborult, a vontató az árokba borult. A
műszaki mentéshez a sátoraljaújhelyi, a tolcsvai és a
cigándi hivatásos tűzoltók vonultak. Kiérkezésük előtt
egy szabadnapos tűzoltó kimentette a kamionsofőrt a
vezetőfülkéből. Csabai Tamás címzetes tűzoltó zászlós
Bátorságért Érdemjelben részesült.

2021-ben lezárult a Tűzoltóőrsök kialakítása – hagyományos szerkezetű őrsök (Tolcsva, Villány) projekt. A
Tolcsván szolgálatot teljesítő egységet tavaly összesen
101 alkalommal riasztották, többségében szabadtéri
tüzekhez, vagy az időjárással összefüggő események
felszámolásához. Az uniós projekt támogatási összege
217 millió 598 ezer 723 forint volt.
A szabadtéri tüzek szezonjának kezdetén, márciusban egyre több munkát adtak a vegetációs tüzek BorTűzesetek megoszlása
Szabad területen:
Közúton:

1 164
61

Egészségügyi, szociális létesítmény területén:

4

Nevelési, oktatási létesítmény területén:

2

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:

16

Mezőgazdasági létesítmény területén:

18

Tárolással kapcsolatosan:

20

Otthon:

663

Egyéb:

195

104

Tűz keletkezett április 25-én Tiszaújvárosban, egy
műanyag-feldolgozó üzemben. A város hivatásos tűzoltóinak kiérkezésekor zsákokban tárolt műanyaghulladék és az üzemcsarnok tetőszigetelése égett. A
káresethez a mezőcsáti, a miskolci és a hajdúnánási
hivatásos tűzoltókat, valamint a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot riasztották. Az egységek
eloltották a körülbelül százötven négyzetméter kiterjedésű tüzet és egy sértetlen háztartási gázpalackot
kivittek a csarnokból.

Kéményseprőipari tevékenység
Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma:

69

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma:

289

Regisztrált szolgáltatók száma:

7

Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma:

3

105

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

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Hatósági és szakhatósági eljárások
Hatósági eljárások:

3 503

ebből: iparbiztonság:

81

piacfelügyelet:

-

Vízügy, vízvédelem
47

-

polgári védelem:

938

147

településrendezés:
tűzvédelem:

2 218

vízügy, vízvédelem:

1 057
94

Hatósági ellenőrzések:
Hatósági szemlék:

3 503

Szakhatósági eljárások:

2 572
37

ebből: iparbiztonság:

764

tűzvédelem:

1 771

vízügy, vízvédelem:

Égett egy háromszáz négyzetméteres szerelőműhely
Mályi határában június 17-én. A tüzet a miskolci, a
tiszaújvárosi és a mezőkövesdi tűzoltók oltották el. Hat
háztartási gázpalack maradványait találták meg, négy
sértetlen propánbután-, két autógáz-, hat oxigén-, valamint három acetiléngáz-palackot hűtöttek le és vittek
ki a romok közül. Az acetilénpalackokat mesterlövészek

lőtték ki. Mihalik József címzetes tűzoltó főtörzsőrmester, Molnár Ferenc címzetes tűzoltó főtörzsőrmester,
Móth András Péter címzetes tűzoltó főtörzsőrmester
és Zavarkó Szabolcs címzetes tűzoltó főtörzsőrmester
Bátorságért Érdemjelet kapott.
Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
101

Egy második emeleti társasházi lakás égett Miskolcon,
a Katowice utcában november 12-én. A káresethez a
miskolci, a kazincbarcikai és a tiszaújvárosi hivatásos
tűzoltók vonultak. A tűz miatt nyolcvankét embernek
kellett elhagynia az épületet, közülük hármat a mentők
kórházba szállítottak. Dudás Ákos tűzoltó főtörzszászlós,
a miskolci hivatásos tűzoltó-parancsnokság szerparancsnoka és Szikora Tibor tűzoltó zászlós, beosztott tűzoltó
hősies helytállását a főigazgató is elismerte.
Egy év kihagyás után a versenyzők ismét összemérhették tudásukat az Országos Tűzoltófavágó-versenyen. A
Somogy megyei Ropolypusztán rendezett megméretésen
a korábbi évekhez hasonlóan egyéniben és csapatban is
kiválóan teljesítettek a miskolci és az encsi tűzoltók. Ös�szetett csapatversenyben és kombinált versenyszámban
a miskolci tűzoltók az első, míg az encsiek a második
helyen végeztek és egyéni versenyszámokban is többen
dobogóra állhattak.
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Kiadott vízjogi engedélyek
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Helyi ellenőrzések

Katasztrófavédelmi mobil labor alkalmazása
6

3
1
2

12

2

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése
523

129

9

33

1350

0

10
43

0

0

Vízminőség vizsgálata
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ADR hatálya alá tartozó járművek

ADR telephelyi ellenőrzések

RID hatálya alá tartozó járművek

RID telephelyi ellenőrzések

ADN hatálya alá tartozó járművek

ADN telephelyi ellenőrzések

1400

Műszaki
mentésnél

Tűzeseti helyszíni
szemle

Ellenőrzések

Sugárzásmérés

Anyagazonosítás

Levegő összetételének elemzése

Gázkoncentráció-mérés

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos

Téves jelzés

Veszélyesáru-szállító járművel kapcsolatos

107

Csongrád-Csanád megye

A MEGYE ALAPADATAI
Terület nagysága:
4 263 km2
Települések száma:
60
Városok száma:
9
Lakosság száma:
399 012 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:
2
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:
5
Katasztrófavédelmi őrsök száma:
2
Önkormányzati tűzoltóságok száma:
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:
22

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI
TÉRKÉP
I. osztály:
II. osztály:
III. osztály:

5 település
23 település
32 település

A MEGYÉRE JELLEMZŐ
VESZÉLYEZTETETTSÉG
• ár- és belvíz;
• veszélyes áruk gyártásával, szállításával, tárolásával kapcsolatos veszélyek;
• rendkívüli időjárás okozta veszélyek;
• vegetációtüzek
108

109

Kéményseprőipari tevékenység

Csongrád-Csanád megye

Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma:

11

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma:

49

Regisztrált szolgáltatók száma:

10

Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma:

Megújult 2021-ben a szegedi tűzoltólaktanya. Az
épület homlokzati hőszigetelést kapott, új nyílászárókat
építettek be, napelemes rendszer telepítettek, valamint
modern fűtési rendszerrel gazdagodott az épület. A
régi garázskapukat új, elektromosan nyitható kapukra
cserélték. A felújításoknak köszönhetően a laktanya
energiafelhasználása jelentősen csökkent.
Kismértékben emelkedett Csongrád-Csanád megyében
a beavatkozások száma 2020-hoz képest. Tűzhöz három
százalékkal kevesebbszer, míg műszaki mentéshez egyharmadával többször riasztották az előző évhez képest a
tűzoltóegységeket. A viharral összefüggő esetek az összes
műszaki beavatkozás több mint felét tették ki. A hivatásosok számíthattak az önkéntes tűzoltók támogatására
is, összesen négyszázharmincegy káresetnél, az összes
beavatkozás csaknem húsz százalékában dolgoztak a
hivatásos egységekkel együtt.

2021-ben kilenc új, fiatal tűzoltót fogadott a megyei
igazgatóság. Sokan tűzoltó felmenőkkel rendelkeznek, és
már gyermekkoruk óta dédelgetett álmuk ez a hivatás.
A fiatalok között van olyan is, aki külföldi munkahelyét
hagyta hátra a tűzoltói munka kedvéért. A megye minden
parancsnoksága büszkélkedhet egy-egy újonccal, akik
azóta már számos beavatkozáson vannak túl.

Tűzesetek megoszlása
Szabad területen:
Közúton:

1022

333

359
2

Nevelési, oktatási létesítmény területén:

2

57

piacfelügyelet:

-

polgári védelem:

-

vízügy, vízvédelem:
Hatósági ellenőrzések:

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:

13

Hatósági szemlék:

Mezőgazdasági létesítmény területén:

10

Szakhatósági eljárások:

Tárolással kapcsolatosan:
Otthon:
Egyéb:

ebből: iparbiztonság:

21

tűzvédelem:

245
25

vízügy, vízvédelem:

1792

2 740

ebből: iparbiztonság:

tűzvédelem:

20

Egészségügyi, szociális létesítmény területén:

Hatósági és szakhatósági eljárások

településrendezés:

1

a beavatkozókat. Mórahalom külterületén találkoztak
február végén az ország tűzoltásvezetői. Azt mutatták
be, miként lehet irányított égetéssel megakadályozni a
szabadtéri tüzek továbbterjedését, illetve minél rövidebb
idő alatt megfékezni a lángokat.

Kétnapos, nagyszabású gyakorlatot tartott szeptember
elején a szegedi katasztrófavédelmi kirendeltség Algyőn.
Az első napon a viharkárok és a vízi balesetek felszámolását gyakorolták az egységek, a második napon pedig
egy tragikus kimenetelű tömegszerencsétlenség várta

Hatósági eljárások:
Vonulási adatok

44

Műszaki mentések megoszlása
Közúti baleset:

243

Viharkár miatti beavatkozás:

978

1 381

Vízkárok elhárítása:

17

1 258

Sérült mentése:

38

2 133

Faeltávolítás:

323

Épületomlás, magasépület-baleset:

1 867

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan:

9
496
1 362

Tűzesetek

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

605
9
4

Gázszivárgás:

37

Szén-monoxid-szivárgás:

98

Állatmentés:

34

Egyéb:

110

2

133

Légibaleset

3

Vízibaleset, jégről mentés

3

Katasztrófavédelmi mobil labor alkalmazása
3
2

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

Csongrád-Csanád megye
Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása

89

85

Egy édesanya és egy hatéves kislány otthona égett le
decemberben Szegeden, a Csörlő utcában. A füsttel telítődött lépcsőházon át tíz lakót mentettek ki a tűzoltók.
A tűzben az édesanya is megsérült. Már a tűzeset napján
többen ajánlották fel a segítségüket, a tűzoltók közül is
sokan támogatták a családot. Június huszonharmadikán
tűz ütött ki egy társasházi lakásban Szegeden, a Maros
utcában. A társasház egyik lakóját gépezetes tolólétra
segítségével mentették le egy erkélyről a tűzoltók. Szeged
egyik legnagyobb építkezésén csaptak fel a lángok május első felében. A Cédrus lakóparkban épülő társasház
tetőszigetelése égett a hatodik emeleten.
Csongrád-Csanád megye legjelentősebb tűzoltói beavatkozása az év utolsó napjaiban zajlott. December huszonVeszélyesáru-szállítás ellenőrzése
221

447

0

1

3

34

Tűzesetnél

42
Műszaki
mentésnél

Tűzeseti
helyszíni
szemle

Ellenőrzések

hetedikén reggel kigyulladt a szentesi Dr. Papp László
Sportcsarnok. Csaknem ötven tűzoltó több napon át
oltotta a tüzet. A szentesi egységek mellett Csongrádról,
Hódmezővásárhelyről, Szarvasról, Kunszentmártonból,
Kiskunfélegyházáról, Kecskemétről és Szolnokról is érkeztek rajok. A tűz a létesítmény büféjéből indult, a többrétegű födém miatt rendkívül nehéz feladatot jelentett
az oltás. A tetőn lévő napelempanelek legnagyobb részét
sikerült megmenteni. A csarnok újjáépítése érdekében
példátlan összefogás indult.

Vízminőség vizsgálata

Sugárzásmérés

Anyagazonosítás

Levegő összetételének
elemzése
Veszélyesáru-szállító
járművekkel kapcsolatos

Gázkoncentráció-mérés

Veszélyes üzemekkel
kapcsolatos

Téves jelzés

Több mint kétszáz sertés pusztult el abban a tűzben,
amely szeptemberben keletkezett Hódmezővásárhelyen. A
város külterületén égett két istállóépület, a lángokat nyolc
város tűzoltói oltották. Egy ezerkétszáz és egy hétszáz
négyzetméteres istálló égett, a tűz az erős szél miatt egy
százhetven négyzetméteres húsfeldolgozó épületére is
átterjedt. A tűzoltók légzőkészülékben, több oldalról folyamatosan oltották a magasba csapó lángokat, a gazdaság
területén lévő több jelentős épületet is megmentve. Oltás
közben a rajok hét gázpalackot vittek ki az épületekből
és visszahűtötték az egyik istálló melletti gáztartályt is.

Különleges helytállásról is szól a megyei krónika. Tóth
Ferenc kéményseprő szakember és tanuló kollégája,
Bihari László Hódmezővásárhelyen előre egyeztetett
időpontra érkeztek március elején egy családi házhoz,
de hiába csengettek, nem tudtak bejutni az ingatlanba.
Arra lettek figyelmesek, hogy a házból segélykiáltások
szűrődtek ki. Bementek, és az egyik szoba padlóján találták meg a tulajdonost. A házi segélyhívórendszeren
keresztül azonnal értesítették az ápolót, megmentve
ezzel az idős asszony életét.
Vízügy, vízvédelem
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Helyi ellenőrzések

Fejér megye
A MEGYE ALAPADATAI
Terület nagysága:
4 358 km2
Települések száma:
108
Városok száma:
17
Lakosság száma:
418 701 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:
2
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:
3
Katasztrófavédelmi őrsök száma:
1
Önkormányzati tűzoltóságok száma:
4
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:
35

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI
TÉRKÉP
I. osztály:
II. osztály:
III. osztály:

6 település
55 település
47 település

A MEGYÉRE JELLEMZŐ
VESZÉLYEZTETETTSÉG
•
•
•
•
•
114

ár- és belvíz;
belvíz;
ipari veszélyeztetettség;
rendkívüli időjárás;
partfalomlás
115

Vonulási adatok
973

Fejér megye

bicskei járási mentőcsoportok Fehérvárcsurgón, míg a
dunaújvárosi, sárbogárdi, enyingi és martonvásári járási
mentőcsoportok Daruszentmiklóson bizonyítottak.

872

Hatósági és szakhatósági eljárások
Hatósági eljárások:
ebből: iparbiztonság:

77

piacfelügyelet:

-

polgári védelem:

-

településrendezés:
tűzvédelem:
vízügy, vízvédelem:
Hatósági ellenőrzések:

2021-ben csaknem ugyanannyi tűzesethez riasztották a tűzoltókat, mint egy évvel korábban. A műszaki
mentések száma tíz százalékkal csökkent. A megyében
két halálos tömegszerencsétlenség történt. Árokba csapódott egy turistabusz augusztusban az M7-es autópálya
Fejér megyei szakaszán, erről krónikánkban olvashatóak
részletek. Kamion és két kisbusz ütközött június 24-én a
81-es főúton, Mór közelében. A vaselemet szállító nyerges
vontató sofőrjét, valamint az egyik kisbusz két utasát és a
balesetben elhunyt vezetőjét a székesfehérvári hivatásos,
Tűzesetek megoszlása
Szabad területen:
Közúton:

461
43

Hatósági szemlék:
Szakhatósági eljárások:
ebből: iparbiztonság:
tűzvédelem:
vízügy, vízvédelem:

9

2 287

32

1500

Tűzesetek

Műszaki
mentések

703
1 475
1 573
449
3 214
2
653
2 559

a móri önkormányzati és a bodajki önkéntes tűzoltók
szabadították ki a roncsokból. Átszakította a belső szalagkorlátot és felborult egy tartálykocsi szeptember 8-án
az M6-os autópálya megyei szakaszán.
Kigyulladt egy kórterem március 11-én hajnalban a
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban,

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Székesfehérváron. A betegeknek nem esett bajuk, egy
kórházi dolgozó a belélegzett füst miatt könnyebben
megsérült. A mentésben összesen harminchét hivatásos
tűzoltó vett részt tíz járművel. Emlékezetes eset volt az
is, amikor egy műhelyként és raktárként használt tárolóépület gyulladt ki április 6-án Martonvásáron.
Több mint kétszáz önkéntes bizonyította felkészültségét
a Fejér Önkéntes Mentőszervezet ismétlő gyakorlatán,
szeptember 11-én. A székesfehérvári, móri, gárdonyi és
Műszaki mentések megoszlása
Közúti baleset:

97

Vízkárok elhárítása:

23

Sérült mentése:

46

2

Faeltávolítás:

Nevelési, oktatási létesítmény területén:

1

Épületomlás, magasépület-baleset:

4

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan:

Mezőgazdasági létesítmény területén:
Tárolással kapcsolatosan:

194
3
3

18

Gázszivárgás:

43

23

Szén-monoxid-szivárgás:

32

Otthon:

295

Állatmentés:

32

Egyéb:

126

Egyéb:

116

Fejér, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom
megye katasztrófavédelmi mobil laborjának tartottak
regionális gyakorlatot szeptember 23-án Székesfehérvár-Kisfaludon. A megyeszékhely külső védelmi tervének
teljes körű gyakorlatán a hivatásos tűzoltók és a Fejér
Medic Egyesület is részt vett szeptember 2-án. Együtt
lépett fel a lakástüzek megelőzése érdekében a Magyar
Vöröskereszt és a megyei igazgatóság. Csaknem kétszáz
lépcsőfokon futottak fel a tűzoltók október 1-jén Duna-

581

Viharkár miatti beavatkozás:

Egészségügyi, szociális létesítmény területén:
Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:

Téves
jelzések

446

117

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése
331

792

Fejér megye

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

Vízügy, vízvédelem

9

17

14

7

1022
2

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
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Helyi ellenőrzések
3

átadásával az alcsútdobozi, egy-egy magasból mentő
szerrel pedig a lajoskomáromi és a pentelei önkénteseket
támogatta. Az ingatlankorszerűsítés során az igazgatóság
és a székesfehérvári katasztrófavédelmi kirendeltség
közös épületének vizesblokkjai újultak meg. A sárbogárdi
laktanyában és a pusztaszabolcsi őrsön korszerűsítették
a szertárkapukat. Megújult a Székesfehérvár-Kisfalud
raktárbázis tetőszigetelése, és a dunaújvárosi kirendeltség két irodája is.

26
77

Tűzesetnél

Műszaki
mentésnél

Tűzeseti
helyszíni
szemle

Ellenőrzések

újvárosban. Ismét Csókakő adott otthont a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szeptember 17-én
megtartott kismotorfecskendő-szerelő versenyének,
amely a tatabányaiak diadalával zárult. Az állami gondozott gyermekeknek szervezett karácsonyi ajándékozást a
pusztaszabolcsi katasztrófavédelmi őrs szerparancsnoka.
Csaknem harminc, szorult helyzetbe került állatnak
segítettek tavaly a hivatásos, önkormányzati és önkéntes
tűzoltók Fejér megyében. Az esetek kétharmadában kútba esett kutyákat és macskákat hoztak fel a többméteres
mélységből. Kigyulladt és teljesen kiégett egy istálló
május 20-án Nagyvenyimen. Az épületben huszonhárom jószágot tartottak, az állatok a tűz keletkezésekor
az istálló előtti karámban voltak, egyik szarvasmarha
sem sérült meg.
118

Pályázaton eszközfejlesztésre, működési költségekre
és továbbképzésre nyert támogatást huszonöt önkéntes
tűzoltó egyesület, nyolc mentőszervezet és négy önkormányzati tűzoltóság. Az igazgatóság egy terepjáró

2

7

Vízminőség vizsgálata

Sugárzásmérés

Anyagazonosítás

Levegő összetételének
elemzése
Veszélyesáru-szállító
járművekkel kapcsolatos

Gázkoncentráció-mérés

Veszélyes üzemekkel
kapcsolatos

Téves jelzés

Interaktív gyerekfoglalkozás keretében az erdőtüzek megelőzésére hívta fel a figyelmet a Fejér Megyei
Tűzmegelőzési Bizottság júniusban a Pákozdi Pagony
Vadaspark és Arborétumban. Hagyományosan nyári
táborba várták a gyerekeket a pázmándi önkéntes tűzoltók. Az egyesület elnökének ötlete alapján egyedülálló
bábjátékban mesélt a tűzvédelemről Tóbi, a kis erdei
kobold az Éliás-Tóbiás bábszínház tolmácsolásában.
Önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek
beavatkozása 2021-ben
Önkéntes tűzoltó egyesület:

488

Önkéntes mentőszervezet:

106

119

Főváros

A FŐVÁROS ALAPADATAI
(MŰKÖDÉSI TERÜLET SZERINT)
Terület nagysága:
525 km2
Települések száma:
13
Városok száma:
8
Lakosság száma:
2 025 000 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:
5
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:
14
Katasztrófavédelmi őrsök száma:
4
Önkormányzati tűzoltóságok száma:
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:
25

FŐVÁROSI
VESZÉLYEZTETETTSÉGI
TÉRKÉP
I. osztály:
II. osztály:

14 kerület
9 kerület

A FŐVÁROSRA JELLEMZŐ
VESZÉLYEZTETETTSÉG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
120

árvíz;
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem;
rendkívüli időjárás;
humánjárvány;
a riasztási küszöböt elérő mértékű
légszennyezettség;
veszélyes áruk szállítása;
jelentős forgalom;
kritikus infrastruktúrák esetleges
meghibásodása;
nagy kiterjedésű tűz által okozott kár;
világháborús bombák miatti lakossági
kitelepítések
121

Katasztrófavédelmi mobil labor alkalmazása
17
31

17

Főváros

3
20

Tűzesetek megoszlása

Budapesten tizennyolc hivatásos tűzoltólaktanya
működik, naponta átlagosan kétszázötven tűzoltó áll
szolgálatban, a tűzoltóegységeket évente átlagosan
összesen tizennégyezerszer riasztják valamilyen káreseményhez. Az igazgatóságon működik az FKI Mentőkutyás
Szolgálata, a Szent Flórián tűzoltóhajó, a búvárszolgálat,
a doktorszolgálat és a videócsoport is. Szintén a szervezetben működik a 24 órás készenlétet ellátó Tűzvizsgáló
Szolgálat is. Az alpintechnikai mentésekre is kiképzett
egységek az első és a nyolcadik kerületi laktanyában
állomásoznak. Az igazgatóság a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal több mint négyezer esetben működött
szorosan együtt, a mentőszolgálattal közösen csaknem
háromezer kárhelyszínen dolgoztak együtt.
Vonulási adatok
2429
4700

6688

122

472

Közúton:

415

Egészségügyi, szociális létesítmény területén:

24

Nevelési, oktatási létesítmény területén:

10

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:

75

Mezőgazdasági létesítmény területén:
Tárolással kapcsolatosan:

42
35

66

5
35

Otthon:

827

Egyéb:

404

Hazánk egyik legmagasabb toronydarujának a munkamagassága százhatvan méter. A szerkezet a Budapesten
épülő MOL Campus munkaterületén teljesít szolgálatot.
A fővárosi tűzoltók ezen a darun gyakorolták az alpintechnikai mentést júliusban. A hazai mentés-tűzoltásban
mérföldkőnek számít ez a gyakorlat, hiszen magyar tűzoltóknak még nem volt lehetőségük ilyen magasságban
dolgozni, gyakorolni. Elsődlegesen a rendkívüli magasság
megtapasztalása volt a cél, illetve az, hogy a kollégák
ilyen extrém körülmények között is magabiztosan tudjanak mozogni. A gyakorlaton mintegy negyven első és
második kerületi tűzoltó vett részt.

Az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkéntes mentőszervezetek aktívan támogatják a főváros mentő tűzvédelmét, illetve a különböző katasztrófavédelmi műveleteket. Ezerháromszor vonultak önkéntesek különböző
káresetekhez. Tizenöt önkéntes szervezet több mint száz
önkéntese vett részt egy Zsámbékon, a rakétabázis területén megrendezett kétnapos novemberi gyakorlaton.
A forgatókönyv szerint mélyből mentés, romkutatás,
felderítés, kötéltechnikai rendszerrel történő mentés
mellett kutyás kereső-kutató feladatot is megoldottak a
résztvevők Bakai Kristóf, a Budapest Mentőszervezet
elnöke vezetésével.
Műszaki mentések megoszlása
Közúti baleset:

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

1 506

Viharkár miatti beavatkozás:

868

Vízkárok elhárítása:

158

Sérült mentése:

236

Faeltávolítás:

812

Épületomlás, magasépület-baleset:

119

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan:

14

Tűzesetek

Szabad területen:

Sugárzásmérés

Anyagazonosítás

Levegő összetételének
elemzése
Veszélyesáru-szállító
járművekkel kapcsolatos

Gázkoncentráció-mérés

Veszélyes üzemekkel
kapcsolatos

Téves jelzés

Külsővédelmiterv-gyakorlat új módszerekkel. Három
kerületet érintő gyakorlatot tartott novemberben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti és
Dél-pesti Kirendeltsége egy kilencedik kerületi, veszélyes
anyagokkal foglalkozó gyár területén. A feltételezett baleset során meghibásodott egy cseppfolyós klórt szállító
vasúti kocsi átfejtő rendszere, klór került a szabadba,
kétezer környékbeli embert veszélyeztetve. Az irányító
törzsek új rendszerben, egymással online kapcsolatban,
videokonferencia segítségével tartották a kapcsolatot az
egységes és gyors döntések összehangolása érdekében.

83

Gázszivárgás:

253

Szén-monoxid-szivárgás:

575

Állatmentés:

112

Egyéb:

Vízminőség vizsgálata

3 088

123

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése
Hatósági és szakhatósági eljárások
Hatósági eljárások:

Főváros

113

piacfelügyelet:

-

polgári védelem:

-

8

90

5

tűzvédelem:

7 492

vízügy, vízvédelem:

4 070

Hatósági ellenőrzések:

5 810

Hatósági szemlék:

1 408

Szakhatósági eljárások:

4 455

ebből: iparbiztonság:
tűzvédelem:
vízügy, vízvédelem:

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása

1796

ebből: iparbiztonság:

településrendezés:

Egy háromezer négyzetméteres, kétszintes raktár és
iroda égett teljes terjedelmében a tizedik kerületi Csillagvirág utcában október harmincadikán hajnalban. A
csarnokban konyhai és fürdőszobai berendezéseket,
felszereléseket tároltak, az egyik teremben gépkocsik
is parkoltak. Az épület teteje több helyen beszakadt, a
betonszerkezet megrogyott. A fővárosi tűzoltók húsz
járművel vonultak a helyszínre, gázpalackokat is kivit-

342

11 675
49

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
1081 Budapest, Dologház utca 1.
E-mail: fkititkarsag@katved.gov.hu
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ADN hatálya alá tartozó járművek

ADN telephelyi ellenőrzések

Tűzesetnél

Műszaki
mentésnél

Tűzeseti helyszíni
szemle /
FKI tűzvizsgáló

356

875
3 343

tek, a lángokat több órányi megfeszített munkával, hat
vízágyúval, valamint kézi vízsugarakkal oltották el. A tűz
nem terjedt át a szomszédos, több ezer négyzetméteres
filmstúdióra. A hivatásos erők munkáját a pilisszentiváni,
valamint a rózsadombi önkéntes tűzoltók támogatták.

246

a soroksári, a délegyházi és a budaörsi önkéntes tűzoltók
– összesen több mint nyolcvan ember – huszonnyolc
tűzoltó gépjárművel dolgozott a tűz oltásán. A tüzet öt
vízsugárral és három magasból mentő tűzoltójárműre
szerelt vízágyúval oltották el.

239

0

200

400

600

800

1000

1200

1400 1600 1800

Kiadott öntözési engedélyek

Kiadott vízjogi engedélyek

Kiemelt szakhatósági ügyek

Kiemelt elsőfokú vízügyi-vízvédelmi ügyek

Helyi ellenőrzések

Tűzoltóink is részt vettek egy játékfilm forgatásán. A
Nagykarácsony című nagyjátékfilm szakértői és szereplői
gárdájában is helyet kaptak a tűzoltók. A főszereplő ”tűzoltónak”, Ötvös András színművésznek pedig gyerekkori
álma volt, hogy kipróbálja ezt a veszélyes hivatást. A
családi mozi nagy sikert aratott itthon, egy-egy villanás
erejéig saját kollégáink is megcsillannak benne.

Tűz keletkezett december tizenegyedikén, kora hajnalban Budapest tizennyolcadik kerületében, a Fáy utcában,
egy telephelyen. Műanyagszármazékok és faanyagok
égtek a mintegy négyezer négyzetméteres, kétszintes
épületben. A tűz mintegy százötven négyzetmétert érintett. A lángok a tetőn is kitörtek. A fővárosi hivatásos,
valamint a rózsadombi, a pilisszentiváni, az üllői, a gyáli,

Tűzoltóautók alkották azt a karácsonyfát, amelyet a
budapesti központi tűzoltólaktanya udvarán állítottak fel
karácsonyra a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
tűzoltói. A laktanya kiürített udvarán a nyolcadik és
kilencedik kerületi tűzoltók aprólékos, precíz munkával
„sakkozták” be a tűzoltódarut, a létrás tűzoltóautót és
több gépjárműfecskendőt is. Az eseményről videó is
készült, amelyet drónnal támogatott a Folyami Katasztrófavédelmi Egyesület.
Ellenőrzések

1610

ICAO ellenőrzés

313

271

17

2

73

144

Vízügy, vízvédelem

1600 1800

Győr-Moson-Sopron megye

A MEGYE ALAPADATAI
Terület nagysága:
4 208 km2
Települések száma:
183
Városok száma:
12
Lakosság száma:
478 281 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:
4
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:
4
Katasztrófavédelmi őrsök száma:
4
Önkormányzati tűzoltóságok száma:
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:
74
MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI
TÉRKÉP
I. osztály:
II. osztály:
III. osztály:

1 település
98 település
84 település

A MEGYÉRE JELLEMZŐ
VESZÉLYEZTETETTSÉG
• ár- és belvízi veszélyeztetettség;
• a lakosság alapvető ellátását biztosító
infrastruktúrák sérülékenysége;
• rendkívüli időjárás
126

127

Hatósági és szakhatósági eljárások

Győr-Moson-Sopron megye

Hatósági eljárások:
ebből: iparbiztonság:

90

piacfelügyelet:

-

polgári védelem:

Március óta működik a sopronkövesdi katasztrófavédelmi őrs, csaknem tizenhatezer emberhez jut el gyorsabban a tűzoltói segítség. Áprilistól avatkozhat be önállóan
Koroncó Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete. Befejeződött Győr-Sáráspusztán egy könnyűszerkezetes raktárcsarnok építése, Sopronban pedig megkezdődtek az új
Rendészeti Igazgatósági Központ beruházási munkálatai.

településrendezés:

1 499

vízügy, vízvédelem:

1 136

Hatósági szemlék:
Szakhatósági eljárások:
ebből: iparbiztonság:
tűzvédelem:

A korábbi évhez képest 2021-ben jelentősen csökkent
a beavatkozások száma a megyében. A tűzesetek száma
kismértékben nőtt, ezek negyede szabad területen következett be. Az összes esemény majdnem felét a műszaki
mentések tették ki, ezek húsz százaléka a viharkárokhoz
volt köthető. Az önkéntes tűzoltó egyesületek nyolcszázharmincnégyszer avatkoztak be.

Szabad területen:
Közúton:

793

209

827

88

Közúti baleset:

446

Viharkár miatti beavatkozás:

127

Vízkárok elhárítása:

91

Sérült mentése:

45

Egészségügyi, szociális létesítmény területén:

7

Faeltávolítás:

Nevelési, oktatási létesítmény területén:

6

Épületomlás, magasépület-baleset:

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:

22

Mezőgazdasági létesítmény területén:

18

Tárolással kapcsolatosan:

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan:
1

21

Otthon:

290

Egyéb:

132

vízügy, vízvédelem:

1540
348
2 168
5
699
1 464

Több mint ezer köbméternyi szemét gyulladt meg
március 5-én délelőtt egy győri szeméttelepen. A lángokat
tizenöt tűzoltójármű és több mint ötven tűzoltó oltotta
a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával. A
győri, a pannonhalmi, a csornai, a mosonmagyaróvári és
a lébényi hivatásos tűzoltók mellett Kisbérről, Pápáról és
Komáromból érkezett egységek és erőgépek segítették.

Műszaki mentések megoszlása

Vonulási adatok

Tűzesetek megoszlása

127

tűzvédelem:
Hatósági ellenőrzések:

A megyében nyolc önállóan beavatkozó önkéntes
tűzoltó egyesület működik, kettőszáznyolcvannyolc
alkalommal vonultak különböző tűz- és káresetekhez,
ötvenötször önállóan avatkoztak be, és csaknem hatvankétmillió forint értékben nyertek el központi támogatást.
A megyében hatvanhárom önkéntes mentőszervezet vesz
részt a káresemények felszámolásában. Júliusban Sellyén
és Kadarkúton a Szigetköz, a Rábaköz, és a Lővér járási
mentőszervezet segítette a viharkárok felszámolását.

2 852

172
13
3

Gázszivárgás:

69

Szén-monoxid-szivárgás:

72

Állatmentés:

16

Egyéb:

409

1463

128

Tűzesetek

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

129

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése
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Katasztrófavédelmi Igazgatóság
9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.
E-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu
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Az igazgatóság és a megyei tűzmegelőzési bizottság
egész évben kiemelt figyelmet fordított a lakástüzek megelőzésére. A kampányt december 9-én a győri Dunakapu
téren egy látványos tűzoltási bemutatóval erősítették, a fókuszban az ünnepi időszak lakástüzeinek megelőzése állt.
Kétezer négyzetméteres raktár teteje gyulladt ki március 24-én a soproni Ágfalvi úton. A csarnokot tizenkét
embernek kellett elhagynia. A lángokat összesen kilenc
település tűzoltói fékezték meg, a katasztrófavédelem
ötvenhat hivatásos tűzoltója tizenhét technikai eszközzel dolgozott, a soproni, a sopronkövesdi, a kapuvári, a
csornai, a sárvári, a szombathelyi, a lébényi és a győri
hivatásos tűzoltók munkáját a nagylózsi önkéntes tűzoltók segítették. Hét önkéntes tűzoltó egyesület tűzoltói
városvédelmi feladatokat láttak el, a közeli lakóparkban
élőknek el kellett zárkózniuk.
Az igazgatóság és a megyei tűzoltószövetség szeptemberben hetedik alkalommal szervezte meg az önkéntes

38
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15
Műszaki
mentésnél

Tűzeseti
helyszíni
szemle

Ellenőrzések

tűzoltó egyesületek gyermek, ifjúsági és felnőtt tagjai
részére a megyei tűzoltóversenyt a sáráspusztai kiképzőbázison. A hagyományok ápolását, az egyesületek
utánpótlás-nevelésének elősegítését célzó versenyen
huszonkilenc csapat vett részt három korcsoportban,
hat kategóriában.

A Természeti Katasztrófák Csökkentésének Világnapjára emlékezve már huszonegyedik alkalommal szervezte
meg a megyei igazgatóság az önkéntes véradást, amelyet
a társ- és együttműködő szervek körében hirdetett meg.
Az októberi alkalommal kétszáznyolcvanegyen tudtak
sikeresen vért adni, amellyel több mint nyolcszáz ember
gyógyulását segítették.
Katasztrófavédelmi mobil labor alkalmazása
1
8

Vízügy, vízvédelem
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Kéményseprőipari tevékenység
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Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma:

-

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma:
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Regisztrált szolgáltatók száma:
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Hajdú-Bihar megye

A MEGYE ALAPADATAI
Terület nagysága:
6 210 km2
Települések száma:
82
Városok száma:
20
Lakosság száma:
539 771 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:
3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:
4
Katasztrófavédelmi őrsök száma:
3
Önkormányzati tűzoltóságok száma:
4
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:
21
Önkéntes mentőszervezetek száma:
69
MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI
TÉRKÉP
I. osztály:
II. osztály:
III. osztály:

8 település
49 település
25 település

A MEGYÉRE JELLEMZŐ
VESZÉLYEZTETETTSÉG
• veszélyes üzemek okozta
veszélyeztetettség;
• ár- és belvízi veszélyeztetettség;
• rendkívüli időjárási körülmények;
• nagy forgalmú közlekedési
útvonalak;
• létfontosságú rendszerelemek
működési zavarai
132

133

Hatósági és szakhatósági eljárások
Hatósági eljárások:
ebből: iparbiztonság:

Hajdú-Bihar megye

-

polgári védelem:

-

tűzvédelem:
vízügy, vízvédelem:

1147

Hatósági ellenőrzések:
Hatósági szemlék:

1062

Szakhatósági eljárások:
ebből: iparbiztonság:
tűzvédelem:
vízügy, vízvédelem:

60

Kismértékben nőtt a megyében a beavatkozást igénylő
tűzesetek száma, 15 százalékkal csökkent viszont a műszaki mentéseké, ezek csaknem fele viharkárhoz volt
köthető. A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemeknél
súlyos baleset nem következett be. A hatósági eljárások
40 százaléka mezőgazdasági beruházásokhoz kapcsolódott. Szertárkapucsere történt a hajdúnánási hivatásos
tűzoltó-parancsnokságon. A püspökladányi hivatásos
tűzoltó-parancsnokság épületének tetőszigetelése és
Tűzesetek megoszlása
Szabad területen:
Közúton:

510
53

1922

Tűzesetek

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

csapadékvíz-elvezetése is korszerűsödött. A gépjárműpark pedig egy Renault Midlum típusú magasból mentő
gépjárművel bővült.
Az önkéntes tűzoltó egyesületek 2021-es támogatására
kiírt pályázaton húsz Hajdú-Bihar megyei tűzoltó egyesület nyert támogatást, összesen több mint tizenöt millió
forint értékben. Az önkéntes mentőszervezetek 2021-ben

136

piacfelügyelet:
településrendezés:

Vonulási adatok

3472

3297
967
5581
613
2844
10

ték az épületből. A tűzoltók több mint harminc embert
kísértek ki, több gyereket pedig ölben hoztak le mentőkámzsával az épületből. A mentőszolgálat öt embert
szállított kórházba.
Június 27-én, a hajnali órákban zöldséget és gyümölcsöt szállító nyerges vontató és egy személygépkocsi
ütközött össze a 4-es főúton, Kaba közelében. A vontató
az ütközést követően kigyulladt, a püspökladányi hivatásos és a kabai önkéntes tűzoltók két oldalról dolgozva
eloltották a tüzet. A személyautó vezetője a helyszínen
életét vesztette.

841
1950

kiírt pályázatán a megye hat mentőcsoportja nyert több
mint két millió forint értékben. A megyében működő
önkéntes mentőszervezetek közül harminc települési
szervezet teljesített sikerrel az alapvető vízkárelhárítási
tevékenységre épülő újraminősítő gyakorlatokon.
Kigyulladt egy első emeleti lakás február 18-án reggel
Debrecenben, a Károlyi Mihály utcában. Egy idős nő
az ablakból kihajolva kérte a járókelők segítségét. A
debreceni hivatásos tűzoltók egy dugólétrán jutottak
fel hozzá, mentőkámzsát adtak a nőre. Majd bejutottak
a lakásba, eloltották a tüzet, miközben a nőt kimentet-

Műszaki mentések megoszlása
Közúti baleset:

373

Viharkár miatti beavatkozás:

469

Vízkárok elhárítása:

48

Sérült mentése:

26

Egészségügyi, szociális létesítmény területén:

4

Faeltávolítás:

Nevelési, oktatási létesítmény területén:

3

Épületomlás, magasépület-baleset:

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:

15

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan:

Mezőgazdasági létesítmény területén:

27

Gázszivárgás:

102

33

Szén-monoxid-szivárgás:

113

Tárolással kapcsolatosan:
Otthon:

374

Állatmentés:

Egyéb:

128

Egyéb:

134
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Katasztrófavédelmi mobil labor alkalmazása
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Hajdú-Bihar megye

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

Tíz hektáron égett a gaz és az avar júniusban Hajdúhadházon, a Nefelejcs utca végében. A gyorsan terjedő
lángok lakóházakat is veszélyeztettek. A hajdúböszörményi, a hajdúnánási és a debreceni hivatásos tűzoltók
mellett a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat is az esethez
riasztották. Korábban, április végén Püspökladány és
Nádudvar között a nádas égett ezer négyzetméteren. Ott
a püspökladányi hivatásos tűzoltók álltak helyt.

4

A területi tűzmegelőzési bizottság egyik legnagyobb
érdeklődésre számot tartó eseménye zajlott december
közepén. Az úgynevezett konténeres bemutatót Debrecenben tartotta a bizottság. A látványos bemutató
nézőközönsége azzal szembesülhetett, milyen kevés idő
elég ahhoz, hogy porrá égjen egy lakószoba, emellett azt
is láthatták az érdeklődők, hogy hogyan dolgoznak ebben
a veszélyes környezetben a tűzoltók.
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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:

204

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése
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Kéményseprőipari tevékenység

844

44

123

86

350

Szeptember elején Hajdúszoboszlón rendezték meg a
hatósági szakemberek tűzmegelőzési vetélkedőjét és a
vasúti veszélyesáru-szállítást ellenőrző hatósági mun-

1

52
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68

Műszaki
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Ellenőrzések

katársak kilencedik országos versenyét is. A fordulatos,
egyúttal nagy háttértudást igénylő verseny alaposan
próbára tette az indulókat, viszont nem ingatta meg a
házigazdák magabiztosságát. A győztes 2021-ben ismét
Hajdú-Bihar megye lett.
Aktív a közösségi élet a megyében. Nemcsak a hivatásos és az önkéntes állományra, hanem az következő
generációra is nagy figyelmet fordít az igazgatóság.
Ehhez természetesen támogatókat keres és talál is.
Kiváló terepet nyújt a gyakorláshoz a hajdúszoboszlói
kiképzőbázis, ahol a Hunor mentőszervezet tagjain kívül
a polgári védelmi gyakorlatra érkezők is bizonyíthatnak.
Népszerűek a Rendvédelmi Napok is, a képen látható
gyerekek Püspökladányban ismerkedtek a legszebb
hivatással.
137

Heves megye

A MEGYE ALAPADATAI
Terület nagysága:
3 637 km2
Települések száma:
121
Városok száma:
11
Lakosság száma:
298 296 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:
2
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:
3
Katasztrófavédelmi őrsök száma:
3
Önkormányzati tűzoltóságok száma:
2
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:
28

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI
TÉRKÉP
I. osztály:
II. osztály:
III. osztály:

10 település
29 település
82 település

A MEGYÉRE JELLEMZŐ
VESZÉLYEZTETETTSÉG
•
•
•
•

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

138

139

Hatósági és szakhatósági eljárások
Hatósági eljárások:
ebből: iparbiztonság:

Heves megye

-

polgári védelem:

-

tűzvédelem:
vízügy, vízvédelem:

1021

Hatósági ellenőrzések:

570

2173
293

Szakhatósági eljárások:

364

tűzvédelem:
vízügy, vízvédelem:

30

66
787

Hatósági szemlék:
ebből: iparbiztonság:

2021-ben a megye tűzoltóit csaknem kétezer-nyolcszáz
káresethez riasztották. A műszaki mentések száma egy
év alatt százötvennéggyel csökkent, a közúti balesetek
mellett a téli időjárás okozta károk felszámolása, valamint a kidőlt és veszélyesen megdőlt fák eltávolítása
adott munkát. Huszonhat alkalommal avatkoztak be a
téli időjárás okozta káreseteknél Heves megye tűzoltói
február 11-én hajnaltól másnap reggelig. A tűzesetek
száma tizennyolccal csökkent 2020-hoz képest.
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Fának ütközött egy autóbusz január 29-én Lőrinciben,
az Árpád utcában. A hatvani tűzoltók a vezetőt feszítővágóval szabadították ki. Március 30-án az egri hivatásos
tűzoltók éppen riasztást követően vonultak a laktanyába,

Téves
jelzések

Április 23-án átadták az új tűzoltólaktanyát Gyöngyösön.
Az objektumban kapott helyet a katasztrófavédelmi
kirendeltség is. Az itt állomásozó gyöngyösi hivatásos
tűzoltó-parancsnokság 48 település több mint 114 ezer
lakójának védelmét látja el. A Heves Megyei Kékes

Műszaki mentések megoszlása
Közúti baleset:

Tűzesetek megoszlása
Szabad területen:
Közúton:

522
3

Nevelési, oktatási létesítmény területén:

1

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:
Mezőgazdasági létesítmény területén:
Tárolással kapcsolatosan:

3
14
20

Otthon:

315

Egyéb:

116

140

59

Vízkárok elhárítása:

24

Faeltávolítás:

Kutató-mentő Alapítvány és az Agria Speciális Mentő- és
Tűzoltó Csoport is átvett egy-egy korszerű erdőtűzoltó
járművet április 14-én.

Gázrobbanás történt 2021. január 6-án Gyöngyösön,
a Verseny utcában, egy társasház második emeletén.
Több lakó az erkélyre menekült, egy ember életét már
nem lehetett megmenteni. A helyszínre harminc tűzoltó
vonult. Teljes terjedelmében égett egy vendégház tetőszerkezete Verpelét Zrínyi Miklós utcájában december
23-án este. A helyi önkéntes és az egri hivatásos tűzoltók
öt gépjárművel vonultak a helyszínre, tizennyolc tűzoltó
oltotta el a tüzet.

371

Viharkár miatti beavatkozás:
Sérült mentése:

27

Egészségügyi, szociális létesítmény területén:

Műanyag darálékkal kevert fémhulladék gyulladt meg
száz négyzetméteren Lőrinciben, egy Vörössápi utcai
feldolgozóüzemben május 30-án, késő éjszaka. Hatvanból, Aszódról, Gyöngyösről, Gödöllőről és Jászberényből
kilenc egységet riasztottak. A rajok négy vízsugárral és
egy vízágyúval másnap hajnalra oltották el a lángokat.
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Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
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Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
3300 Eger, Klapka György utca 11.
E-mail: heves.titkarsag@katved.gov.hu
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Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma:

-

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma:

121

Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma:
2017
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Katasztrófavédelmi mobil labor alkalmazása

Születésnapi kívánsága vált valóra Zsoltikának, aki
meglátogathatta az egri tűzoltókat júniusban, a harmadik szülinapján. Tűzoltónapot tartott a Heves Megyei

142

400

Regisztrált szolgáltatók száma:

Október 22-én zárult le a hivatásos, létesítményi
és önkéntes tűzoltók pszichikai gyakorlatsorozata. A
résztvevők a tájékozódást és életmentést egy földalatti
létesítményben gyakorolták. Gyakorlatozott november
20-án a Gyöngy járási mentőcsoport is Gyöngyösön.
A feltételezés szerint a településen vihar vonult át. A
mentőcsoportnak az Erőss-Bíró-kúria tetőszerkezetét
kellett kijavítania, majd eltávolították a sérült fákat.

Szituációs begyakorló gyakorlatot szervezett július 26-án
az igazgatóság az egri uszodában. A feltételezés szerint az
uszoda kazánházában karbantartási munkálatok folytak,
amelynek során egy szabálytalanul végzett hegesztés
miatt tűz keletkezett és átterjedt a tetőszerkezetre.

300

10
0

amikor az egyik buszmegállóban észrevettek egy földön
fekvő embert. Keskeny Attila tűzoltó zászlós, aki kárhelyszíni elsősegélynyújtó végzettséggel is rendelkezett,
azonnal megkezdte a zúzódásokat, horzsolt sérüléseket
szenvedett sérült ellátását.

200

30

20
Tűzesetnél

100

1

11
2

Tűzoltószövetség és a Tiszanánai Önkéntes Tűzoltó
Egyesület az igazgatóság támogatásával augusztus 30-án,
Dinnyésháton. A megyei szövetség ekkor ünnepelte meg
ünnepelte harmincéves jubileumát is. A rendezvényen
tűzoltóversenyt is tartottak, amelyet mind férfi, mind női
kategóriában az abasári önkéntes tűzoltók nyertek. Abasár női csapata idén már harmadszor diadalmaskodott,
így a női vándorkupa végleg náluk marad. A szövetség
idén új férfi vándorkupát alapított, amelyet Grósz János, néhai abasári tűzoltóparancsnokról neveztek el.
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5
Vízminőség vizsgálata
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Téves jelzés
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Jász-Nagykun-Szolnok megye

A MEGYE ALAPADATAI
Terület nagysága:
5 581 km2
Települések száma:
78
Városok száma:
22
Lakosság száma:
370 007 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:
4
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:
6
Katasztrófavédelmi őrsök száma:
Önkormányzati tűzoltóságok száma:
7
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:
23

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI
TÉRKÉP
I. osztály:
II. osztály:
III. osztály:

13 település
54 település
11 település

A MEGYÉRE JELLEMZŐ
VESZÉLYEZTETETTSÉG
•
•
•
•
144

nagy kiterjedésű szabadtéri tüzek;
ár- és belvízi veszélyeztetettség;
veszélyes üzemek;
nagy forgalmú közlekedési útvonalak
145

Műszaki mentések megoszlása
Közúti baleset:

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Tűzesetek megoszlása

1

Vízibaleset, jégről mentés:

4

Viharkár miatti beavatkozás:

70

Vízkárok elhárítása:

31

Sérült mentése:

24

Faeltávolítás:

578

736

Épületomlás, magasépület-baleset:

Közúton:

4

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan:

Egészségügyi, szociális létesítmény területén:

4

Gázszivárgás:

36

6

Szabad területen:

Nevelési, oktatási létesítmény területén:

2021-ben csaknem harminc százalékkal több szabadtéri tűz volt a megyében, mint az azt megelőző évben.
Ugyanakkor a leégett terület teljes nagysága kevéssel
haladta meg a harmincnégy hektárt. Ez azt jelenti,
hogy egy beavatkozás során átlagosan alig ötszáz négyzetméternyi terület vált a lángok martalékává, amely a
szabadtéri tüzek esetében nem számít soknak.

357

Légi baleset:

19
5

Szén-monoxid-szivárgás:

39

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:

10

Állatmentés:

40

Mezőgazdasági létesítmény területén:

13

Egyéb:

Tárolással kapcsolatosan:

12

Otthon:

339

Egyéb:

42

240

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

településrendezés:

Szakhatósági eljárások:
ebből: iparbiztonság:

Lakástűzből harmadával több volt 2021-ben, mint egy évvel korábban. Három ember a tűzoltóknak köszönhetően
menekült meg a lángoktól. Sajnos ebben az évben többen,
kilencen vesztették életüket. Február második hétvégéjén
Téves
jelzések

-

Hatósági szemlék:

ményt számoltak fel közös erővel, míg az áramszolgáltatókra csaknem százötven esetben volt szükség. Az
önkéntes tűzoltók valamivel kevesebb mint kétszázhúsz,
az önkéntes mentőszervezetek pedig tizennégy káreseménynél dolgoztak.

Egy megközelítőleg ötszáz négyzetméteres gazdasági
épület tetőszerkezete gyulladt ki március 12-én a besenyszögi Nyárfa úton. A szolnoki hivatásos tűzoltók öt
vízsugárral és kéziszerszámokkal avatkoztak be, kiérkezésük előtt két szabadnapos tűzoltó próbálta megfékezni
a tüzet. Az egységek az ingatlanból egy oxigén- és egy
disszugáz-palackot vittek ki, az utóbbit hőhatás érte,
ezért azt egy mesterlövész lőtte ki a helyszínen. Megközelítőleg kétezer szárnyas pusztult el a tűzben.

51

polgári védelem:

vízügy, vízvédelem:

869

2 121

piacfelügyelet:

Hatósági ellenőrzések:

1265

Tűzesetek

ebből: iparbiztonság:

tűzvédelem:

Vonulási adatok

1527

Hatósági és szakhatósági eljárások
Hatósági eljárások:

néhány óra leforgása alatt két tragikus lakástűz is történt
Mezőtúron, az egyik a város József Attila utcájában, ahol
egy családi ház égett. Mire a tűzoltók kiérkeztek, a födémszerkezet beszakadt és egy gázpalack is felrobbant.

A megye hivatásos tűzoltói a rendőrséggel több mint
nyolcszáz, a mentőkkel pedig mintegy hatszáz kárese-

29

Az önkéntes mentőszervezetek speciális képességeinek
felmérése érdekében tartottak szeptemberben nemzeti
újraminősítő gyakorlatot a szolnoki Alcsi-Holt-Tiszán,
amelyben a megyei rendeltetésű Tisza Mentőcsoport,
valamint a Jászberényi Járási Önkéntes Mentőcsoport
volt érintett. A résztvevőknek egyebek mellett műszeres
és úgynevezett „legyezős” módszerrel kellett a holtágban
egy bábut megtalálniuk. Gondoskodniuk kellett a logisztikáról, és a több helyszínen történő munka feltételeiről.
A megyében három erősebb vihar tombolt, ezek közül
egy augusztusi volt a legsúlyosabb, amikor mintegy

61
1 104
905
2 441
380
1 021
7

tűzvédelem:

480

vízügy, vízvédelem:

516

Katasztrófavédelmi mobil labor alkalmazása
8

2

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

Jász-Nagykun-Szolnok megye
12

4

Vízügy, vízvédelem
173

1

880

3

kétszázhatvan bejelentés érkezett a műveletirányításra.
Összesen harminckét épület rongálódott meg, köztük
egy idősek otthona, egy tornaterem és egy művelődési
ház. A károk felszámolásán mintegy százhúsz tűzoltó
több napon keresztül dolgozott.
Szeptemberben adták át Rákóczifalván azt az új székházat, amelyen társbérletben osztozik a helyi polgárőr és
az önkéntes tűzoltó egyesület. Az épület dr. Hoffmann

Imre nyugállományú tűzoltó altábornagy nevét viseli.
A megújuló energiaforrással működő, klimatizált székház
földszintjén a közös helyiségek mellett egy-egy irodát
kaptak az önkéntes tűzoltók és a polgárőrök, emeletén
pedig egy régi tűzoltó relikviákból álló tárlat foglal helyet,
amelynek darabjait dr. Hoffmann Imre gyűjtötte össze.
Molnár Róbert kéményseprő tavaly év elején nem
gondolta, hogy nemcsak kéményeket fog rendbe hozni,
Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása

226

26

636

51

Vízminőség vizsgálata

Sugárzásmérés

Anyagazonosítás

Levegő összetételének
elemzése
Veszélyesáru-szállító
járművekkel kapcsolatos

Gázkoncentráció-mérés

Veszélyes üzemekkel
kapcsolatos

60

Téves jelzés
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Kiadott öntözési engedélyek

Kiadott vízjogi engedélyek

Kiemelt szakhatósági ügyek

Kiemelt elsőfokú vízügyi-vízvédelmi ügyek

Helyi ellenőrzések

hanem életet is ment. Róbert januárban lakóhelyén,
Kunhegyesen ment ki ellenőrzésre egy idős ember házához, azonban a férfi többszöri szólításra sem jött ki. A
kéményseprő már régóta ismerte a ház tulajdonosát és
tudta, hogy mindenhova biciklivel jár. Amikor Róbert
meglátta a kerékpárt az udvaron és a férfi nem nyitott
kaput, azonnal cselekedett. Egy rendőrjárőrrel együtt
átvizsgálta a házat, és az egyik szobában, a földön fekve
megtalálták a tulajdonost, így megmentették az életét.

0

Kéményseprőipari tevékenység

28

4

29

93
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Tűzesetnél

Műszaki
mentésnél

Tűzeseti
helyszíni
szemle

Ellenőrzések
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Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma:

-

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma:

78

ADR hatálya alá tartozó járművek

ADR telephelyi ellenőrzések

RID hatálya alá tartozó járművek

RID telephelyi ellenőrzések

Regisztrált szolgáltatók száma:

9

ADN hatálya alá tartozó járművek

ADN telephelyi ellenőrzések

Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma:

-

149

Komárom-Esztergom megye

A MEGYE ALAPADATAI
Terület nagysága:
2 265 km2
Települések száma:
76
Városok száma:
12
Lakosság száma:
299 772 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:
2
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:
3
Katasztrófavédelmi őrsök száma:
3
Önkormányzati tűzoltóságok száma:
3
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:
37
MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI
TÉRKÉP
I. osztály:
II. osztály:
III. osztály:

8 település
29 település
39 település

A MEGYÉRE JELLEMZŐ
VESZÉLYEZTETETTSÉG
• árvíz, villámárvíz;
• rendkívüli időjárás;
• földtani veszélyek (földrengés,
partfalomlás, alábányászottság,
alápincézettség);
• veszélyes vegyi anyagokat előállító,
tároló, felhasználó objektumok;
• veszélyesanyag-szállítmányok
150

151

Műszaki mentések megoszlása
252

Közúti baleset:

Komárom-Esztergom megye

Viharkár miatti beavatkozás:

93

Vízkárok elhárítása:

25

Sérült mentése:

33
158

Faeltávolítás:
Épületomlás, magasépület-baleset:

részének hátterében nyílt láng használata állt. Az egy
évvel korábbi időszakhoz képest többször kellett vonulnia
a katasztrófavédelmi mobil labornak is. Csökkent ugyan
a szabadtéri tüzek száma, de a megye területének nagyságához viszonyítva még mindig komoly veszélyeztető
tényezőt jelentettek.

A mobil laboratórium szolgálatot teljesítő állománya
gyakorlati képzésen is részt vett áprilisban. A vizsgálatok
1378

Tűzesetek megoszlása

696

Szabad területen:
Közúton:

3

1177

Tűzesetek

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

5

Gázszivárgás:

49

Szén-monoxid-szivárgás:

32

Állatmentés:

16

Egyéb:

234

az akkumulátorok égetésével, és az égés során felszabaduló gázok mérésével foglalkoztak, ezekhez különböző
típusú laptopokat, valamint telefon-akkumulátorokat
használtak. Szakmai támogatóként bekapcsolódott a
győri Széchenyi István Egyetem tűzvédelmi tanszékének
vezetője is, de az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Tűzvédelmi és Építőanyag-tudományi Tanszékének egyetemi docense is részt vett a folyamatban.

A 2020-as évhez képest tavaly csaknem kétszázzal
csökkent a tűzoltói vonulások száma Komárom-Esztergom megyében. A műszaki mentések száma jelentősen
csökkent, míg tűzeseteknél valamivel többször kellett
beavatkozniuk a megye tűzoltóegységeinek. Kiugróan
magas volt ugyanakkor a tűzvizsgálati eljárások száma,
az előző évhez képest kétszer annyi vizsgálatot folytattak
le a megyében. A tűzvizsgálatra okot adó esetek döntő
Vonulási adatok

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan:

4

244
35

Egészségügyi, szociális létesítmény területén:

3

Nevelési, oktatási létesítmény területén:

1

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:

7

Mezőgazdasági létesítmény területén:

16

Tárolással kapcsolatosan:

14

Otthon:

163

Egyéb:

75

Január 14-én reggel 6 óra előtt pár perccel érkezett
a bejelentés, hogy teljes terjedelmében ég egy nyerges
vontató az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető
oldalának 37-es kilométerszelvényében. Az égő gépjármű
oltásában három település tűzoltói vettek részt, a jármű
teljesen megsemmisült a lángokban.

A július eleji vihar főként
Tatát és térségét érintette
súlyosan. A tatabányai, komáromi és nyergesújfalui
hivatásos tűzoltók, valamint
Kocs és Dunaalmás önkéntes tűzoltó egyesületei és
mentőszervezetei huszonnégy káreseményhez vonultak. Másnap a kisbéri,
a császári, az esztergomi,
a sárisápi, a tarjáni, a rédei mentőszervezet Tata
önkormányzatának munkatársaival közösen végezték az utómunkálatokat
az érintett térségekben. A
mentőcsoportok tizennyolc
helyen ideiglenesen fóliával
javították ki a sérült tetőket.

Februárban három napon át gyakorolták a jégről mentést
a tatabányai tűzoltók. A tartós hideg lehetővé tette, hogy
aprólékosan átismételjenek minden ezzel kapcsolatos
Hatósági és szakhatósági eljárások
Hatósági eljárások:
ebből: iparbiztonság:

1177
71

piacfelügyelet:

-

polgári védelem:

-

településrendezés:
tűzvédelem:
vízügy, vízvédelem:
Hatósági ellenőrzések:

92
1014
0
1868

Hatósági szemlék:

389

Szakhatósági eljárások:

485

ebből: iparbiztonság:
tűzvédelem:
vízügy, vízvédelem:

3
476
0

153

Katasztrófavédelmi mobil labor alkalmazása
2
1

5

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

Komárom-Esztergom megye
Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése

4

6

Önkéntes mentőszervezetek alkalmazása

280

Állatmentés:
469

19

5

58

8

5

0

feladatot, és felfrissítsék az ilyen helyzetekben használatos eszközökről szerzett tapasztalataikat. A szituációkban különféle feltételezéseket vettek alapul, a képek
tanúsága szerint nemcsak a tűzoltók, hanem a búvárruha
is vizsgázott a nagy hidegben.
Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
159
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ADR hatálya alá tartozó járművek

ADR telephelyi ellenőrzések

RID hatálya alá tartozó járművek

RID telephelyi ellenőrzések

ADN hatálya alá tartozó járművek

ADN telephelyi ellenőrzések

Áprilisban a Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a
Császári Önkéntes Tűzoltó Egyesület vehetett át egy-egy
Volkswagen típusú járművet és az erdőtűzoltás feladatrendszeréhez szükséges egyéb eszközöket, védőfelszereléseket. A főigazgatóság önkéntes mentőszervezetek
támogatására kiírt pályázatán a Sárisápi Települési
Mentőszervezet egy 12 millió 500 ezer forint értékű
emelőkosaras utánfutót nyert el.

1

Tűzesetnél

Tűzeseti
helyszíni
szemle

Ellenőrzések

Eltűnt személy keresése:

12

Faeltávolítás:

5

Sugárzásmérés

Anyagazonosítás

Logisztikai biztosítás:

2

Levegő összetételének
elemzése
Veszélyesáru-szállító
járművekkel kapcsolatos

Gázkoncentráció-mérés

Veszélyes üzemekkel
kapcsolatos

Műszaki mentés:

1

Téves jelzés

Vízkár elleni védekezés:
Viharkárok felszámolása:
Egyéb:

Kéményseprőipari tevékenység

Alkalmazásokon résztvevők összlétszáma:

Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma:

-

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma:

76

Regisztrált szolgáltatók száma:

-

Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma:

-

Csaknem két hónapig volt látható a 100 éves komáromi tűzoltóságról szóló tárlat a Komáromi Monostori
Erődben. A kiállítás megnyitóján százötven hivatásos,
önkormányzati, önkéntes és nyugállományú komáromi
tűzoltó jelent meg. A tárlat a város tűzvédelmének száz
évén túl a Magyar Állami Tűzoltóság százötven éves
fennállására elkészült anyagot is bemutatta.
Második alkalommal is összefogtak a megye hivatásos
tűzoltói, hogy megörvendeztessék az esztergomi Vaszary
Kolos és a tatabányai Szent Borbála kórház gyerekosztályán ápolt kicsiket a karácsony közeledtével. A gyűjtésben
a teljes megyei állomány részt vett. A csokoládé mindkét
kórházba tűzoltóautóval érkezett.

Műszaki
mentésnél

20

Vízminőség vizsgálata

33

97

2

Egészségügyi ellátás:

2
24
61
592 fő

Nógrád megye

A MEGYE ALAPADATAI
Terület nagysága:
2 544 km2
Települések száma:
131
Városok száma:
6
Lakosság száma:
192 909 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:
2
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:
3
Katasztrófavédelmi őrsök száma:
4
Önkormányzati tűzoltóságok száma:
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:
27
MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI
TÉRKÉP
I. osztály:
II. osztály:
III. osztály:

4 település
47 település
80 település

A MEGYÉRE JELLEMZŐ
VESZÉLYEZTETETTSÉG
•
•
•
•
156

rendkívüli időjárás;
helyi vízkár;
ár- és villámárvíz;
veszélyesanyag-szállítmányok
157

Vonulási adatok

karambolozott Salgótarjánban. A tűzoltók három embert feszítővágó segítségével szabadítottak ki a roncsok
közül. Négyen súlyos sérüléseket szenvedtek, egy ember meghalt. Alig három nappal később újabb halálos
közúti baleset történt, lesodródott az úttestről és fának
csapódott egy autó Szentkút és Kányáspuszta között. A
bátonyterenyei hivatásos tűzoltók emeltek ki egy embert,
aki később belehalt sérüléseibe.

931
370

Nógrád megye
10

Nógrád megyében a szabadtéri
tüzek száma csaknem tizenöt százalékkal csökkent az előző évhez
képest, az otthon jellegű létesítményben keletkezett tűzesetek száma tizennyolc százalékkal emelkedett. A műszaki mentések nagy
részét kidőlt fák tették szükségessé. A szén-monoxid-szivárgással
kapcsolatos esetek mennyisége egy
év alatt sajnos megduplázódott. Az
év során a központi költségvetésből korszerűsödött a salgótarjáni
hivatásos tűzoltó-parancsnokság
helyenként erősen rozsdásodott
fűtési és ivóvíz alapvezetéke, valamint a balassagyarmati tömlőszárító torony épületének külső
vízzáró szigetelése.

Kéményseprőipari tevékenység
968

Műszaki mentések megoszlása
Tűzesetek

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

Közúti baleset:

172

Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma:

-

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma:

131

Viharkár miatti beavatkozás:

68

Vízkárok elhárítása:

20

Regisztrált szolgáltatók száma:

8

Sérült mentése:

22

Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma:

-

Faeltávolítás:

279

Épületomlás, magasépület-baleset:

22

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan:

3

Gázszivárgás:

27

Szén-monoxid-szivárgás:

78

Állatmentés:

24
185

Egyéb:

A megye önkéntes tűzoltó egyesületei százkilencvennél is több káresetnél működtek közre. Beavatkozásaik

A havazás és az erős szél miatt február 10-én és 11-én
a megye hivatásos és önkéntes egységei több mint hetven
káresetnél avatkoztak be. A legtöbb helyen kidőlt fák,
leszakadt faágak adtak munkát a tűzoltóknak. Volt, ahol
a gyalogosok és az autósok forgalmát akadályozták a fák,
máshol elektromos vezetékeket szakítottak le. Összesen
tizenhat úttestre dőlt, valamint a közlekedést veszélyeztető fát kellett eltávolítani Nógrádszakál és Litke között.

Hatósági és szakhatósági eljárások
Tűzesetek megoszlása
Szabad területen:
Közúton:

341
4

Egészségügyi, szociális létesítmény területén:

-

Nevelési, oktatási létesítmény területén:

2

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:

5

Mezőgazdasági létesítmény területén:

4

Tárolással kapcsolatosan:
Otthon:
Egyéb:

158

10

során több mint hatvan százalékban tűzeseteknél keletkezett károk felszámolását támogatták. A BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó
Szövetség által kiírt pályázaton huszonöt megyei önkéntes tűzoltó egyesület részesült összesen több mint kilenc
millió forint pénzbeli támogatásban, valamint csaknem
nyolc millió forint értékű természetbeni juttatásban. Ennek keretében számos szakfelszereléssel, védőeszközzel
és EDR-rádióval gyarapodtak.

228
24

Több mint százhetven közúti balesethez riasztották a
megyei tűzoltókat. November 4-én három személyautó

Hatósági eljárások:
ebből: iparbiztonság:

771
34

piacfelügyelet:

-

polgári védelem:

-

településrendezés:
tűzvédelem:
vízügy, vízvédelem:
Hatósági ellenőrzések:

34
703
1 523

Hatósági szemlék:

237

Szakhatósági eljárások:

205

ebből: iparbiztonság:
tűzvédelem:
vízügy, vízvédelem:

20
185
-

159

Önkéntes mentőszervezetek beavatkozásai 2021-ben
Állatmentés:

91

Logisztikai biztosítás:

110

Eltűnt személy keresése:

5

Faeltávolítás:

7

Hóhelyzet:

1

Műszaki mentés:

Katasztrófavédelmi mobil labor alkalmazása

1

Egészségügyi ellátás:

Kitelepítés, befogadás:

Nógrád megye

4

5

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

1

4
15

Vízkár elleni védekezés:

2

Egyéb:

1

2
2

5

több helyen földdarabok szakadtak bele a mederbe. Több
közeli lakóház is veszélybe került. A tűzoltók ideiglenesen, az áteresz megtisztításáig elterelték a vízmosásból
leérkező vizet. Az egységek a lakók és az ingatlanok
védelme érdekében homokzsákokat helyeztek el a lakóházaknál, valamint az áteresz közelében.
Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása

Vízminőség vizsgálata

Sugárzásmérés

Anyagazonosítás

Levegő összetételének
elemzése
Veszélyesáru-szállító
járművekkel kapcsolatos

Gázkoncentráció-mérés

Veszélyes üzemekkel
kapcsolatos

Téves jelzés

Csaknem kétszáz négyzetméteres területen, öt-hat méter
magasan felhalmozott fém- és műanyag hulladék égett
július 4-én egy salgótarjáni MÉH-telepen. A lángokat
több mint harminc tűzoltó fékezte meg. A tizenhárom
órán át tartó oltási munkálatokat két munkagéppel is
segítették. A káreset környékét ellepő sűrű füst miatt a

Nógrád megyei katasztrófavédelmi mobil labor folyamatosan monitorozta a helyszínt és annak környékét.
Augusztus végén ismét megrendezték a Nógrád Megyei
Tűzoltószövetség és az igazgatóság által közösen szervezett tűzoltóversenyt. Karancsság település adott helyt
a nagy múltra visszatekintő viadalnak, ahol tizennégy
csapat tehette próbára tudását tűzcsap- és kismotorfecskendő-szerelésben. A vándorserleget a Ságújfalu
Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata vihette haza.

31

Felrobbant és összedőlt egy családi ház március 2-án
Mátranovákon. A bátonyterenyei, pétervásárai és salgótarjáni hivatásos tűzoltók, valamint az Észak-Mátra Speciális Mentő Egyesület önkéntesei egy súlyos sérüléseket
szenvedett embert az épületen kívül, az udvaron találtak
meg. Az egységek a Karancs Mentőkutyás Alapítvánnyal
közösen is átvizsgálták a területet, az eset során több
szomszédos ingatlan is megrongálódott.

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése
133

182

42
0

20

21

0

0

Egy, a Mátrából leérkező vízmosás okozott problémát
május 20-án Mátrakeresztesen. A víz egy eltömődött áteresz miatt kimosta az úttest és a patak közötti partfalat,
160

0
22
Tűzesetnél

Műszaki
mentésnél

Tűzeseti
helyszíni
szemle

Ellenőrzések
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ADR hatálya alá tartozó járművek

ADR telephelyi ellenőrzések

RID hatálya alá tartozó járművek

RID telephelyi ellenőrzések

ADN hatálya alá tartozó járművek

ADN telephelyi ellenőrzések

161

Pest megye

A MEGYE ALAPADATAI
Terület nagysága:
6 394 km2
Települések száma:
187
Városok száma:
48
Lakosság száma:
1 275 757 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:
5
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:
9
Katasztrófavédelmi őrsök száma:
2
Önkormányzati tűzoltóságok száma:
4
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:
45
MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI
TÉRKÉP
I. osztály:
II. osztály:
III. osztály:

5 település
65 település
117 település

A MEGYÉRE JELLEMZŐ
VESZÉLYEZTETETTSÉG
• veszélyes anyagokat előállító, tároló,
felhasználó objektumok;
• veszélyes anyagok közúti, vasúti, vízi
és légi szállítása;
• rendkívüli időjárás;
• ár- és belvíz
162

163

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése

Vonulási adatok

381

1937

1118

1892

Pest megye

23

85

6

1

0

34
2784

Tűzesetek

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

nyezettudatosságának erősítésével sikerült csökkenteni a
szabad területen bekövetkezett tüzek számát.
Pest megyében kiemelt cél volt az épített környezetben
és a szabadtéren keletkező tüzek számának a csökkentése,
valamint a halálos vagy sérüléssel járó események mind
nagyobb arányban történő megelőzése. A korábbi évhez
képest a riasztások száma csaknem tizenkét százalékkal
csökkent, a kiérkezés előtt felszámolt események száma
pedig növekedett. Mindez az emberek felelős gondolkodását is tükrözi. Hatósági eszközökkel, széles körű megelőző
tevékenységgel és nem utolsósorban a megyében élők kör-

901

Közúton:

119

Egészségügyi, szociális létesítmény területén:

2

Nevelési, oktatási létesítmény területén:

3

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:

11

Mezőgazdasági létesítmény területén:

30

Tárolással kapcsolatosan:

39

Otthon:

501

Egyéb:

150

164
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ADR hatálya alá tartozó járművek

ADR telephelyi ellenőrzések

RID hatálya alá tartozó járművek

RID telephelyi ellenőrzések

ADN hatálya alá tartozó járművek

ADN telephelyi ellenőrzések

1200

A hivatásos egységek munkáját négy önkormányzati
tűzoltóság támogatja, összesen négyszázharmincöt alkalommal avatkoztak be, az esetek nagyobb százalékában
önállóan. Az önkéntes tűzoltó egyesületek száznegyven
esetben vettek részt károk felszámolásában.

Hatósági és szakhatósági eljárások
Hatósági eljárások:
ebből: iparbiztonság:

Tűzesetek megoszlása
Szabad területen:

Pest megye sajátos elhelyezkedése, fekvése, domborzati elemei, lakosságszáma, népsűrűsége, valamint az
egyre gyarapodó ipari beruházások nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy ez az ország második legtöbb káresetét
jegyző megyéje. A Magyarországon bekövetkezett ös�szes káresemény csaknem tíz százaléka Pest megyében
van, ez naponta átlagosan huszonkét riasztást jelent az
egységeknek.

200

139

piacfelügyelet:

-

polgári védelem:

-

településrendezés:

A korábbi évekhez hasonlóan az esetek 99,7 százalékban a legalacsonyabb riasztási fokozatban voltak
kezelhetőek, a beavatkozások többsége, 4 684 eset egyes
kategóriájú volt. Elenyésző volt tehát a magasabb riasztási fokozatú beavatkozások száma, a krónikában csak
egyetlen egy legmagasabb fokozatú esemény szerepel.
A tűzeseti helyszíneket vizsgálva megállapítható, hogy
a legtöbbet szabad területen bekövetkezett tűzhöz vonultak a tűzoltók, 901 otthonban csaptak fel a lángok,
félezerszer vonultak közúti balesethez a tűzoltóegységek.

2 516

tűzvédelem:
vízügy, vízvédelem:

134
2 243
-

Hatósági ellenőrzések:

4 719

Hatósági szemlék:

1381

Szakhatósági eljárások:

1550

ebből: iparbiztonság:
tűzvédelem:
vízügy, vízvédelem:

24
1526
-

Kéményseprőipari tevékenység
Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma:

-

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma:

187

Regisztrált szolgáltatók száma:
Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma:

20
4

165

Műszaki mentések megoszlása

Pest megye

1 069

Közúti baleset:

183

Vízkárok elhárítása:

106
87

Sérült mentése:

A BM OKF és a Magyar Tűzoltó
Szövetség közös pályázatán az
együttműködési megállapodással
rendelkező egyesületek és önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok eredményesen pályáztak
a megfelelő szakfelszerelésekre
csaknem huszonhatmillió forint
értékben.
Pest megye védelmi igazgatási
rendszere gyakorlott, felkészült a
jellemző veszélyeztető hatásokra.
A téli felkészülés lezárása az árvízi
veszélyekre történő felkészülés
kezdetét jelentette, jól működött
a védelmi igazgatási rendszer.
2021-ben is sikerült öt mentőszervezetnek csaknem másfél millió

Viharkár miatti beavatkozás:

Szén-monoxiddal kapcsolatos káresetek száma

518

80

Épületomlás, magasépület-baleset:

12

70

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan:

11

Gázszivárgás:

94

Faeltávolítás:

72

60
50

Szén-monoxid-szivárgás:

47

Állatmentés:

74

40

391

30

Vízibaleset, jégről mentés

3

20

Vízi közlekedési baleset

1

10

Légibaleset

1

0

Egyéb:

forint értékű támogatást biztosítani, technikai eszköz,
védőruházat és üzemeltetés kategóriákban.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
E-mail: pest.mki@katved.gov.hu
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A tüzet a gödöllői, aszódi, váci és a fővárosi hivatásos
tűzoltók oltották el. Egy propánbutángáz-palack felrobbant. Az esetnél tanúsított hősies helytállása elismeréseként a belügyminiszter állami ünnepünk, augusztus
20-a alkalmából Bátorságért Érdemjelet adományozott
a gödöllői hivatásos tűzoltó-parancsnokság A csoportja
hét tűzoltójának.

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása

A tűzesetek számának alakulása 2014 - 2021 között
105

2500
2450
2295

2000
1962
1808

67
320

100

Tűzesetnél

Műszaki
mentésnél

Tűzeseti
helyszíni
szemle

Ellenőrzések

Teljesen leégett egy kétezer négyzetméteres áruház
április 7-én este Szentendrén, egy benzinkút, HÉV-megálló, buszpályaudvar, illetve kisebb boltok közelében.
A megyei és fővárosi tűzoltók huszonnégy egysége tizenhat járművel, összesen hetvenegyen vettek részt az oltásban. Munkájukat a Pest Megyei Kutató-mentőszolgálat is
támogatta. Kigyulladt egy kárpitosműhely, a hozzáépített
épület és egy kisteherautó június 13-án Erdőkertesen.
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Az igazgatóság immár harmadik alkalommal rendezhette meg október 4-én Szentendrén a Belügyminisztérium Országos Terepfutó Bajnokságát. Gyönyörű
környezetben, hagyományosan négy korcsoportban
mérték össze felkészültségüket a sportszeretők. A csaknem négyszáz induló két, három, négy és hat kilométeres
távot teljesített.
167

Somogy megye

A MEGYE ALAPADATAI
Terület nagysága:
6 065 km2
Települések száma:
246
Városok száma:
16
Lakosság száma:
306 833 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:
4
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:
5
Katasztrófavédelmi őrsök száma:
Önkormányzati tűzoltóságok száma:
5
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:
38

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI
TÉRKÉP
I. osztály:
II. osztály:
III. osztály:

18 település
104 település
124 település

A MEGYÉRE JELLEMZŐ
VESZÉLYEZTETETTSÉG
• közlekedési, szállítási (műszaki, vegyi)
balesetek;
• veszélyes anyagot tároló objektumok;
• ár- és belvíz;
• zsáktelepülési jelleg;
• rendkívüli időjárás
168

169

Vonulási adatok

Aratás közben műszaki meghibásodás miatt gyulladt
ki egy kombájn júniusban Somogyvámos külterületén,
húsz hektáron leégett a gabona, és a tűz átterjedt egy
traktorra is. Júliusban pedig Nagybajom külterületén
égett egy bálázógép. A tűz összességében száztíz hektár
fás, bokros területet és gabonát érintett. A megyei igazgatóság minden évben nagy hangsúlyt fektet a szabadtéri és a betakarítással kapcsolatos tüzek megelőzésére.
Különböző rendezvényeken, sajtótájékoztatókon hívta

988

Somogy megye

424

12

Műszaki mentések megoszlása
Közúti baleset:

348

Viharkár miatti beavatkozás:

281

Vízkárok elhárítása:

33

Sérült mentése:

55

Faeltávolítás:
Épületomlás, magasépület-baleset:
Veszélyes anyaggal kapcsolatosan:

1747

Tűzesetek

Emelkedett a vonulások száma, a somogyi tűzoltókat
háromezer-kétszázhuszonegy eseményhez riasztották
2021-ben. A nyarat jellemző szélsőséges időjárás miatt
kiemelkedően sok volt a műszaki mentés. Háromszáz
kadarkúti család szorult azonnali segítségre, miután a
június utolsó hétvégéjén érkező jégeső hatalmas károkat
okozott a településen. A tűzesetek száma szintén nőtt,
főként az otthon jellegű tűzesetek száma emelkedett.
Februárban a somogyi tűzoltók a fonyódi berekben
Tűzesetek megoszlása
Szabad területen:
Közúton:

493
36

Egészségügyi, szociális létesítmény területén:

2

Nevelési, oktatási létesítmény területén:

1

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Hatósági eljárások:

848

ebből: iparbiztonság:

107

piacfelügyelet:

-

polgári védelem:

-

településrendezés:
tűzvédelem:
vízügy, vízvédelem:
Hatósági ellenőrzések:

3212

14

Hatósági szemlék:

358

Szakhatósági eljárások:

460

14

ebből: iparbiztonság:

Egyéb:

78

170

48
319

62

18
332

54

Állatmentés:

679

Mezőgazdasági létesítmény területén:
Otthon:

Szén-monoxid-szivárgás:

Hatósági és szakhatósági eljárások

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:
Tárolással kapcsolatosan:

3
71

fel erre a lakosság figyelmét, ezen kívül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Megyei Igazgatóságával is
egyeztette a legfontosabb tűzmegelőzési intézkedéseket.

tizenegy órás munkával százhúsz hektáron pusztító tüzet
fékeztek meg. Áprilisban, a somogyszentpáli nádastűz
oltásakor mocsárjárót is bevetettek.
Márciusban egy személyautókat szállító tréler dőlt az
oldalára az M7-es autópályán, Balatonendrédnél. Hatórás
munkával sikerült a tűzoltóknak és az autómentőknek
közösen felszámolniuk a forgalmi akadályt. Teljes terjedelmében égett egy kamion fülkéje Sávoly térségében, a
tűz már a rakományra is átterjedt, amikor a szőkedencsi önkéntes tűzoltók a helyszínre érkeztek. A marcali
hivatásos tűzoltókkal közösen sikerült megmenteni a
söröshordókat és rekeszeket. A sofőr nem sérült meg.

13

Gázszivárgás:

Egyéb:

Téves
jelzések

522

tűzvédelem:
vízügy, vízvédelem:

3
457
-

Somogy megyében mára hagyománya van az önkéntességnek, 2021-ben csaknem háromszáz beavatkozásban vettek részt. Somogyban hat önkéntes tűzoltóság,
a „KÖTÉL” Egyesület, Látrány, Nagybajom, Törökkoppány, Szőkedencs és Igal tűzoltó egyesülete avatkozik be
önállóan. Az egyesületek többnyire úgynevezett „fehér
folton” helyezkednek el, így működésük elengedhetetlen
a megye közbiztonsága szempontjából.
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Katasztrófavédelmi mobil labor alkalmazása
2
3
1

Somogy megye

1

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

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása

Tűzvizsgálat indításának oka

83

A tűzvizsgálat során bűncselekmény gyanúja merült fel

5

98
6

36

34

Tűzesetnél

Műszaki
mentésnél

Tűzeseti
helyszíni
szemle

Ellenőrzések

Tizennégy éve tartják szívügyüknek a hivatásos és
önkéntes tűzoltók Marcaliban a tradicionális kocsifecskendő-versenyt. A júliusban zajló küzdelem során
a „mocsárjárás”, a palánkugrás, a füsttel telített helyiségből való életmentés és a kocsifecskendőről történő
vízsugárszerelés tette próbára a tűzoltó hagyományok
lelkes követőit.

Ropolypusztán egy év kihagyás után ismét volt Országos Tűzoltófavágó-verseny. A zselici dombok között
ezúttal tizenhat csapat küzdött meg a trófeáért egyéni szerelésben és fadöntésben, valamint a kombinált
versenyszámban. Az ország legerősebb tűzoltójának
versenyén, a TFA-n pedig somogyiak lettek az ország
legerősebb tűzoltói. A nők között dr. Ódor-Sápi Csilla
győzedelmeskedett. A harminc év alatti kategóriában
ifjabb Bodó László önkéntes tűzoltó bizonyult a legjobbnak. A harminc-negyven év közötti kategóriát a bolhási
önkéntes, Kiss János nyerte, aki az abszolút kategória
vándorkupáját is kiérdemelte.

Vízminőség vizsgálata

Sugárzásmérés

Anyagazonosítás

Levegő összetételének
elemzése
Veszélyesáru-szállító
járművekkel kapcsolatos

Gázkoncentráció-mérés

Veszélyes üzemekkel
kapcsolatos

Nem színpadi előadás, hanem az életmentés került
színpadra a kaposvári Csiky Gergely Színházban tartott
megyei ellenőrző gyakorlaton augusztusban. A kaposvári
és a dombóvári hivatásos tűzoltók, valamint a KÖTÉL
Egyesület önkéntes tűzoltói azzal a feltételezéssel szembesültek, hogy a nagyszínpadon és a díszletraktárban
tűz keletkezett. A teátrum dolgozói kimenekültek az
épületből, de két díszletépítőt a tűzoltók hoztak ki.

631

0

43

6

0
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300

400
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600

ADR hatálya alá tartozó járművek

ADR telephelyi ellenőrzések

RID hatálya alá tartozó járművek

RID telephelyi ellenőrzések

ADN hatálya alá tartozó járművek

ADN telephelyi ellenőrzések

5

A tűzeset III-as vagy annál magasabb fokozatú volt

3

A tűzeset során súlyos életveszélyes sérülés történt

1

Tűzvizsgálat egyéb szakmai indok alapján

8
30

Összesen:

Kéményseprőipari tevékenység

370

100

A tűzeset során haláleset történt

Téves jelzés

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése

0

13

700

Harmadjára töltötte meg gyerekzsivaj a balatonföldvári
NARO Campinget. A hat héten át tartó nyári táborozás
összesen több mint kétszáz gyermeknek biztosított kikap-

Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma:

-

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma:

246

Regisztrált szolgáltatók száma:

9

Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma:

2

csolódást. A megújult „Fonyódligeti Erzsébet-táborban”
pedig négy héten keresztül rendvédelmi, honvédelmi
és egészségügyi bemutatókon vehettek részt a táborozó
gyerekek a „Hősök napja” elnevezésű programsorozaton.
A gyerekek számára a legnagyobb élményt az jelentette,
hogy magukra ölthették a tűzoltók ruháit és elolthatták
a fel-fellobbanó lángokat.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A MEGYE ALAPADATAI
Terület nagysága:
5 936 km2
Települések száma:
229
Városok száma:
29
Lakosság száma:
566 439 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:
4
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:
5
Katasztrófavédelmi őrsök száma:
2
Önkormányzati tűzoltóságok száma:
6
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:
38
MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI
TÉRKÉP
I. osztály:
II. osztály:
III. osztály:

7 település
166 település
56 település

A MEGYÉRE JELLEMZŐ
VESZÉLYEZTETETTSÉG
• ár- és belvízi veszélyeztetettség;
• veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzem, vagy küszöbérték alatti üzem;
• rendkívüli időjárás;
• az élővizek szennyezése
174

175

Műszaki mentések megoszlása

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Közúti baleset:

373

Viharkár miatti beavatkozás:

418

Vízkárok elhárítása:
Sérült mentése:
Faeltávolítás:

2021-ben 4 ezer 579 katasztrófavédelmi műveletet
végeztek a megye tűzoltóegységei, az esetek csaknem
egynegyede augusztusban történt. A hónap első napján
orkánerejű szél pusztított több kelet-magyarországi
településen. A napi szélrekord Tiszavasváriban dőlt
meg, ahol óránként 121 kilométer/órás lökést mértek. A
károk felszámolásában több mint százharminc hivatásos,
önkormányzati és önkéntes tűzoltó, valamint települési
és járási mentőszervezetek is részt vettek.

Szennyezés érkezett a Szamos folyón február közepén. Egyes nehézfémeket, cinket és a rezet magasabb
koncentrációban is mértek. Műtrágya, mezőgazdasági
gépek, utánfutó, targonca, motorkerékpár és szerszámok
égtek egy porcsalmai raktárban április 19-én. Bátorságért
Érdemjelet vehetett át Tóth Róbert tűzoltó főhadnagy,
szolgálatparancsnok és Szabó Imre címzetes tűzoltó
főtörzsőrmester, beosztott tűzoltó, akik felhevült palackokat vittek ki az égő raktárból.
Vonulási adatok

Tűzesetek megoszlása
Szabad területen:
Közúton:

1378

663
42

Egészségügyi, szociális létesítmény területén:

3

Nevelési, oktatási létesítmény területén:

3

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:

13

Mezőgazdasági létesítmény területén:

18

Tárolással kapcsolatosan:

1279

30

Otthon:

413

Egyéb:

193

79
1843

176

Tűzesetek

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

Két vonattal ütközött egy traktor Újfehértónál április
20-án. A mezőgazdasági munkagép előbb egy Debrecen
felől Nyíregyháza felé tartó személyvonattal, majd a
szemközti sínpáron az ellenkező irányba közlekedő
vonattal ütközött. Utóbbi, a Debrecen felé tartó személyvonat kisiklott, mozdonya és két kocsija teljesen,
a harmadik kocsi részben futott le a sínekről, míg a
negyedik vagon a pályán maradt. Harminckilenc tűzoltó
vonult a helyszínre.
Égett egy kilencedik emeleti lakás erkélye és egyik
szobája Nyíregyháza-Örökösföldön májusban. Ötvenegy ember hagyta el az
ingatlant, hat embert kellett kimenekíteni. A lángok
egy tizedik emeleti erkélyre
is felcsaptak. Baka Csaba
szabadnapos tűzoltó testi épsége kockáztatásával
menekített ki lakókat, ezért
immár a második Bátorságért Érdemjelét vehette
át. Robbanás történt egy
nyírbátori biogázüzemben
október 13-án. A balesethez
több mint húsz megyei tűzoltó vonult. Három áldozatot emeltek ki a romok alól.

36
39
546

Épületomlás, magasépület-baleset:

13

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan:

-

Gázszivárgás:

61

Szén-monoxid-szivárgás:

52

Állatmentés:

26
276

Egyéb:
Légibaleset:

1

Vízi közlekedési baleset:

2

Tizenkét méter magasan, négy-öt méter rétegvastagságban, ezer négyzetméteren égett a szemét Nyíregyháza
külterületén, a Szállási utcai szeméttelepen június 27-én
éjszaka. A nyíregyházi, a baktalórántházi, a nyírbátori,
a hajdúnánási hivatásos és az ibrányi önkormányzati
Hatósági és szakhatósági eljárások
Hatósági eljárások:
ebből: iparbiztonság:

2 897
112

piacfelügyelet:

-

polgári védelem:

-

településrendezés:
tűzvédelem:
vízügy, vízvédelem:
Hatósági ellenőrzések:

165
1224
1396
3 240

Hatósági szemlék:

1979

Szakhatósági eljárások:

2 138

ebből: iparbiztonság:
tűzvédelem:
vízügy, vízvédelem:

12
859
1267

177

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

Katasztrófavédelmi mobil labor alkalmazása

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

1
2

2

tűzoltók avatkoztak be a katasztrófavédelmi műveleti
szolgálat irányítása mellett. Két vízágyú, valamint öt
munkagép is dolgozott. A tüzet hajnalra oltották el az
egységek, a munkálatok a reggeli órákban fejeződtek be.
Az elmúlt évben korszerűsödött a mátészalkai laktanya a „Katasztrófavédelmi ingatlanok épületenergetikai
beruházásai” projekt keretében. A kisvárdai hivatásos
tűzoltó-parancsnokság 150 éves jubileumát egy évvel el
kellett halasztani, de október 29-én dr. Pintér Sándor,

Vízügy, vízvédelem
2
283

1
733

28
175

7

601

0

Vízminőség vizsgálata

Sugárzásmérés

Anyagazonosítás

Levegő összetételének
elemzése
Veszélyesáru-szállító
járművekkel kapcsolatos

Gázkoncentráció-mérés

Veszélyes üzemekkel
kapcsolatos

Téves jelzés
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Kiadott öntözési engedélyek

Kiadott vízjogi engedélyek

Kiemelt szakhatósági ügyek

Kiemelt elsőfokú vízügyi-vízvédelmi ügyek

Helyi ellenőrzések

Magyarország belügyminisztere és dr. Góra Zoltán
tűzoltó altábornagy, főigazgató zászlószalagot adományozott. A záhonyi tűzoltóság 2020-ban volt százéves,
a legkeletibb őrsön a centenáriumi ünnepséget szintén
tavaly októberben tudták megtartani.

Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
19

A BM OKF tizenegy szervezetet támogatott 3 millió
forint pályázati keretből. Ötvenhárom szervezet újította
meg vagy szerezte meg a nemzeti minősítési rendszer
szerinti minősítését. Két szervezet tevékenységi köre

4

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése
378

129

1482

28
0

40

4

0

0
Tűzesetnél

178

Műszaki
mentésnél

Tűzeseti
helyszíni
szemle

300
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900

1200

Ellenőrzések
ADR hatálya alá tartozó járművek

ADR telephelyi ellenőrzések

RID hatálya alá tartozó járművek

RID telephelyi ellenőrzések

ADN hatálya alá tartozó járművek

ADN telephelyi ellenőrzések

1500

Kéményseprőipari tevékenység
Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma:

-

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma:

229

Regisztrált szolgáltatók száma:

8

Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma:

1

bővült, hiszen minősítő gyakorlatok keretében, az alapvető viharkár-elhárítási feladatok teljesítésével bizonyították rátermettségüket.
179

Tolna megye

A MEGYE ALAPADATAI
Terület nagysága:
3 703 km2
Települések száma:
109
Városok száma:
11
Lakosság száma:
221 596 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:
3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:
3
Katasztrófavédelmi őrsök száma:
1
Önkormányzati tűzoltóságok száma:
3
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:
24

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI
TÉRKÉP
I. osztály:
II. osztály:
III. osztály:

9 település
44 település
56 település

A MEGYÉRE JELLEMZŐ
VESZÉLYEZTETETTSÉG
• rendkívüli időjárás;
• ár- és belvíz;
• veszélyes vegyi anyagokkal
foglalkozó, előállító, tároló
és felhasználó üzemek;
• veszélyesanyag-szállítmányok;
• nukleáris veszélyeztetettség
180

181

Vonulási adatok
781

Műszaki mentések megoszlása

395

Tolna megye

Közúti baleset:

240

Viharkár miatti beavatkozás:

115

Vízkárok elhárítása:

11

Sérült mentése:
Faeltávolítás:

900

Tűzesetek

A tűzoltói beavatkozások száma 2021-ben kis mértékben emelkedett Tolna megyében. Több volt a szabadtéri
tűz, csökkent viszont az egyéb jellegű tűzesetek száma.
Sok munkát adott a megye tűzoltóinak a szélsőséges
időjárás is, emiatt, és a közlekedési balesetek számának
harmincszázalékos emelkedése miatt több volt a műszaki
mentés. Továbbra is kiemelkedő helyen szerepel az otthon jellegű létesítményekben keletkezett tüzek száma.
Rögtön az év elején, januárban kigyulladt egy sorházi
lakás Szekszárdon, a Bródy közben. Márciusban pedig
Tűzesetek megoszlása
Szabad területen:
Közúton:

208
17

Egészségügyi, szociális létesítmény területén:

2

Nevelési, oktatási létesítmény területén:

-

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:

5

Mezőgazdasági létesítmény területén:

8

Tárolással kapcsolatosan:

7

Otthon:

140

Egyéb:

394

182

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

35
44
130

Épületomlás, magasépület-baleset:

12

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan:

3

Gázszivárgás:

32

Szén-monoxid-szivárgás:

20

Állatmentés:

34

Egyéb:

utcánál. A járműben ketten utaztak. Tamási önkormányzati tűzoltói a gépkocsi egyik ajtaját feszítővágóval távolították el, majd az utast átadták a mentőknek. A járművet
egy szabadnapos gödöllői tűzoltó áramtalanította.

235

egy fatüzelésű, rossz műszaki állapotú kandalló kéménye
gyújtotta meg az egyik lakóházat Belecskán.
Betonelemnek ütközött egy személyautó május tizenharmadikán az M6-os autópálya B alagútjánál. Bátaszék önkormányzati, valamint Véménd és Szekszárd
hivatásos tűzoltói két utast szabadítottak ki a járműből.
A sérülteket mentőhelikopter szállította kórházba. Június negyedikén egy személyautó sodródott le a 65-ös
főútról, Tamási közelében. A járműbe szorult két utast
feszítővágóval mentették ki az egységek.

November elsején tűz keletkezett a termálfürdő tetőszerkezetén Tamásiban, a Hársfa utcában. A tüzet mintegy
negyven tűzoltó oltotta, hat fecskendő és két magasból
Hatósági és szakhatósági eljárások
Hatósági eljárások:
ebből: iparbiztonság:

Lesodródott az útról egy személyautó június tizenhetedikén Szekszárd és Várdomb között. Az egyik utas
kirepült a járműből, míg hárman a hátsó ülésekre szorultak. Őket a szekszárdi hivatásos tűzoltók szabadították
ki. Szekszárdi hivatásos tűzoltók mentették ki annak a
személyautónak a három utasát is, amelyik Szedres külterületén egy cementet szállító kamionnal ütközött össze
július tizenkettedikén. Az utasokat mentőhelikopterrel,
illetve mentőautóval szállították kórházba.

74

piacfelügyelet:

-

polgári védelem:

-

településrendezés:

108

tűzvédelem:

369

vízügy, vízvédelem:
Hatósági ellenőrzések:

1 849

Hatósági szemlék:

332

Szakhatósági eljárások:

334

ebből: iparbiztonság:
tűzvédelem:

Betonhídnak hajtott egy személyautó július tizenötödikén
a 65-ös út 43-as kilométerénél, Tamásiban, a Rácvölgy

551

vízügy, vízvédelem:

334
-
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Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
Katasztrófavédelmi mobil labor alkalmazása
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Tolna megye

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

2

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése

6

110

2

A szén-monoxid-szivárgással kapcsolatos esetek
és az otthoni tűzesetek alakulása 2017 - 2021 között
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Műszaki
mentésnél

Tűzeseti
helyszíni
szemle

Ellenőrzések

mentő vett részt az oltási munkálatokban. Személyi
sérülés nem történt, a mintegy ötven vendég időben
elhagyta az épületet.
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Tűzesetnél

Kéménytüzek

Otthon jellegű létesítmények tűzesetei

50

100

150

200

250

300

350

400

450 500

ADR hatálya alá tartozó járművek

ADR telephelyi ellenőrzések

RID hatálya alá tartozó járművek

RID telephelyi ellenőrzések

ADN hatálya alá tartozó járművek

ADN telephelyi ellenőrzések

140

100

Vízminőség vizsgálata

Sugárzásmérés

Anyagazonosítás

Levegő összetételének
elemzése
Veszélyesáru-szállító
járművekkel kapcsolatos

Gázkoncentráció-mérés

Veszélyes üzemekkel
kapcsolatos

Téves jelzés

44

50

24
11

7

27
15

22

30

20 22

0
2017

törzsőrmester Hősies Helytállásért elismerést kapott.
Breining József tűzoltó főtörzsőrmester, „Szekszárd
Város Év Tűzoltója” június elsején vehette át elismerését.

2018

2019

2020

2021

Szeptember tizenötödikén hatvan versenyzőt köszöntöttek az ötödik alkalommal megrendezett országos
íjászversenyen. Októberben az igazgatóság és a Pécsi
Tudományegyetem Kultúratörténeti Pedagógusképző és
Vidékfejlesztési Kar együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá. A kooperációnak köszönhetően különböző
képzésekben vehet részt az állomány.

A megyében huszonkét tűzoltó egyesület, három önkormányzati tűzoltóság és öt önkéntes mentőszervezet
nyert forrásokat eszközök beszerzésére és képzésekre.
Július kilencedikén, a minősítő gyakorlatukat követően
éjjel viharkárokhoz riasztották a Kurdi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tagjait. A napközben, vizsgán mutatott szakmai
felkészültségüket élesben is bizonyították a kurdiak.
Kéményseprőipari tevékenység

Szeptemberben a Bonyhádon szervezett megyenapi
ünnepi közgyűlésen vehette át a Tolna Megye Közbiztonságáért címet dr. Balázs Gábor igazgató, akit az 1956-os
forradalom hatvanötödik évfordulója alkalmából dr.
Áder János köztársasági elnök tűzoltó dandártábornokká nevezett ki. Szeptemberben Czidor Norbert tűzoltó
főtörzsőrmester és Pozsonyi Balázs Ferenc tűzoltó fő184

Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma:

-

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma:

109

Regisztrált szolgáltatók száma:

6

Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma:

1
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Vas megye

A MEGYE ALAPADATAI
Terület nagysága:
3 336 km2
Települések száma:
216
Városok száma:
13
Lakosság száma:
251 719 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:
3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:
3
Katasztrófavédelmi őrsök száma:
1
Önkormányzati tűzoltóságok száma:
5
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:
83
MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI
TÉRKÉP
I. osztály:
II. osztály:
III. osztály:

9 település
90 település
117 település

A MEGYÉRE JELLEMZŐ
VESZÉLYEZTETETTSÉG
•
•
•
•

186

árvíz, villámárvíz;
rendkívüli időjárás;
veszélyesanyag-szállítmányok;
veszélyes anyagokat gyártó,
feldolgozó, felhasználó,
illetve tároló objektumok
187

Vonulási adatok
441

Az M80-as gyorsforgalmi út 24 méter magas, 570
méter hosszú völgyhídján tartottak katasztrófa-felszámolási együttműködési gyakorlatot augusztus 31-én.
Sárvári és szombathelyi tűzoltók, valamint a mobil labor
tartott közös gyakorlatot szeptember 22-én az M86-os
gyorsforgalmi úton. Veszélyes anyagot azonosítottak,
és a baleset következtében járműbe szorult emberek
mentése is feladat volt.

452

Vas megye
4

910

Tűzesetek

A folyamatos megelőzési kampány ellenére is több
kiemelt káresemény volt a megyében 2021-ben. Csaknem
tíz százalékkal csökkent a tűzesetek száma az előző évhez
képest, a szabadtéri tüzek száma viszont két és fél, az
otthon jellegű tűzesetek száma pedig három százalékkal
nőtt. Emlékezetes eset volt, amikor mintegy négyszáz
szalmabála, egy homlokrakodó és egy terepjáró semmisült meg egy gércei mezőgazdasági telepen fellobbant
tűzben április 1-jén. Mintegy tíz hektáron gyulladt ki
gaz, avar és hulladék június 25-én Rábapaty határában,
Tűzesetek megoszlása
Szabad területen:
Közúton:

128
27

Egészségügyi, szociális létesítmény területén:

4

Nevelési, oktatási létesítmény területén:

2

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:

7

Mezőgazdasági létesítmény területén:

7

Tárolással kapcsolatosan:

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

egy mezőgazdasági létesítményben. Villám csapott egy
használaton kívüli hotelbe Kőszegen június 30-án. Tíz
hektáron gyulladt ki a lábon álló gabona Körmenden
július 21-én. November végén háromszáz négyzetméteres
hulladékdepó égett Vasváron.
A műszaki mentések száma 6,5 százalékkal csökkent
egy év alatt. Mindez nem jelenti azt, hogy elkerülték
volna a megyét a súlyosabb balesetek. Autóbusz és
személykocsi karambolozott Celldömölk és Mersevát
között május 6-án. Az egységek a buszból négy embert
szabadítottak ki, további két eszméletlen embert pedig
a kocsiból emeltek ki. Személyszállító vonat és autó
ütközött össze a kemenesmihályfai vasúti átjáróban
október 7-én. A tűzoltók feszítővágóval emelték ki a
sofőrt, a vonat harminchét utasát pedig átsegítették a
mentesítő járatra.

Műszaki mentések megoszlása
282

Közúti baleset:
Viharkár miatti beavatkozás:

60

Vízkárok elhárítása:

52

Sérült mentése:

66
117

Faeltávolítás:
Épületomlás, magasépület-baleset:

5

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan:

4

Gázszivárgás:

35

Szén-monoxid-szivárgás:

22

Állatmentés:

15
252

Egyéb:

169

Egyéb:

87

Hatósági és szakhatósági eljárások
Hatósági eljárások:
ebből: iparbiztonság:

-

településrendezés:
tűzvédelem:
Hatósági ellenőrzések:
Hatósági szemlék:
ebből: iparbiztonság:
tűzvédelem:
vízügy, vízvédelem:
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polgári védelem:

Szakhatósági eljárások:
454

1 700

piacfelügyelet:

vízügy, vízvédelem:
Az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó
egyesületek vonulásai 2021-ben

10

Otthon:

188

Műszaki
mentések

Szlovén-magyar-osztrák nemzetközi katasztrófa-felszámolási együttműködési, valamint Alsószölnök, Rátót,
Gasztony és Rönök Önkéntes Települési Mentőcsoportok
riasztási és nemzeti újraminősítő gyakorlata volt soron
november 6-án Alsószölnökön. A gyakorlaton a rendőrség és a mentőszolgálat szakemberei mellett a Magyar
Honvédség 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred 83.
Poppr Emil Területvédelmi Zászlóalj területvédelmi

57
513
1 020
1 827
321
1 547
11
44
1 175
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Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása

102
64

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

Vas megye

Vízügy, vízvédelem
13

649

31
Tűzesetnél

16
Műszaki
mentésnél

Tűzeseti
helyszíni
szemle

Ellenőrzések

tartalékos állománya, valamint az osztrák Wallendorf
és a szlovén Kapornak, Hodos és Domonkosfa önkéntes
tűzoltó egyesületei is részt vettek.
Körmenden, Ostffyasszonyfán és Szentpéterfán nyolc
település rendszerbeállító és nemzeti minősítő, míg
további tizenegy település nemzeti újraminősítő gyakorlatát tartották meg október 16-án. Novemberben
első alkalommal érkezett a lengyelországi Alsó-Szilézia
tartományból delegáció Vas megyébe. Az egyesületek
355 alkalommal támogatták a hivatásos, illetve az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok beavatkozásait.
Központi pályázaton 82 önkéntes tűzoltó egyesület 60
millió 960 ezer forintot nyert.

24 millió 14 ezer forint értékű felújítás zajlott az igazgatóságon, a teherkapuk és a szertárkapukhoz tartozó
munkák mellett az igazgatóság szünetmentes tápegységének a cseréje történt meg. A főépület első emeleti
folyosója, valamint az udvari pihenő új burkolatot kapott, szabadtéri bútorok készültek, és klímát szereltek a
szombathelyi hivatásos tűzoltó-parancsnokság készenléti
állományának pihenőibe.

Krónikánkban is olvasható, hogy harmadszor adott
otthont Vas megye a „TFA-FCC HUNGARY-Bük”, az
ország legerősebb tűzoltója versenynek szeptember 3-án.
Kétszázötvenegy lépcsőfokon negyvenöt méter magasra
kellett feljutnia azoknak a tűzoltóknak és civileknek, akik
elindultak a már hagyományosnak mondható IV. Vas
Megyei Tűzoltó-lépcsőfutó Versenyen szeptember 25én. Október 9-én immár hatodik alkalommal tartottak
megyei tűzoltó-találkozót Szombathelyen, a Fő téren.
Csaknem négyszáz hivatásos, önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltó sorakozott fel ötven tűzoltó
gépjárművel a megyeszékhely szívében.
Katasztrófavédelmi mobil labor alkalmazása
6

6

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése
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Helyi ellenőrzések

Harminckét általános iskolás vett részt a hagyományos
nyári Bonaventúra elnevezésű megyei tűzoltótáborban.
Immár a nyolcadik alkalommal adott otthont a Sárkányhajó-bajnokságnak a szombathelyi Csónakázó tó. A
szombathelyi tűzoltók a helyiek versenyében az előkelő
második helyezést szerezték meg augusztus 7-én.
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Veszprém megye

A MEGYE ALAPADATAI
Terület nagysága:
4 464 km2
Települések száma:
217
Városok száma:
15
Lakosság száma:
341 237 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:
3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:
6
Katasztrófavédelmi őrsök száma:
Önkormányzati tűzoltóságok száma:
4
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:
32

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI
TÉRKÉP
I. osztály:
II. osztály:
III. osztály:

15 település
62 település
140 település

A MEGYÉRE JELLEMZŐ
VESZÉLYEZTETETTSÉG
• veszélyes anyagok előállítása,
felhasználása, tárolása,
megsemmisítése;
• veszélyes áruk szállítása;
• rendkívüli időjárás;
• helyi vízkár;
• villámárvíz
192

193

Vonulási adatok

Veszprém megye

A pandémia által kevésbé sújtott hónapokban gyakorlatokon fejlesztették szakmai tudásukat a tűzoltók. A
téli hónapokban jégről mentési gyakorlatokon oldottak
meg különféle feladatokat, az év további időszakában
vízből mentést, roncsvágást és tűzoltást modellező
helyzetekben kellett bizonyítaniuk felkészültségüket. Az
őszi hónapokban a reménybeli utánpótlás bemutatókon
ismerhette meg a tűzoltók hétköznapjait.

767

766

Műszaki mentések megoszlása
Közúti baleset:

379

Viharkár miatti beavatkozás:

126

Vízkárok elhárítása:

106

Faeltávolítás:

217

Épületomlás, magasépület-baleset:
Veszélyes anyaggal kapcsolatosan:
8

1374

Veszprém megyében összesen kétezer-egyszáznegyvenegy káresemény történt, ebből csaknem ezerháromszáz műszaki mentés volt. A műveletirányításhoz érkezett
összes bejelentés öt százalékkal volt kevesebb az előző
évihez képest. Tűzesettel kapcsolatban nyolc százalékkal, műszaki mentéssel összefüggésben egy százalékkal
kevesebb bejelentés érkezett. Szén-monoxid-mérgezés
gyanúja miatt összesen hatvanhat alkalommal vonultak,
a riasztási szám hetvennyolc százalékos növekedése
Tűzesetek megoszlása
Szabad területen:
Közúton:

296
31

Egészségügyi, szociális létesítmény területén:

5

Nevelési, oktatási létesítmény területén:

4

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Szén-monoxid-szivárgás:

34

Állatmentés:

21
402

Kanyarodás közben megcsúszott és egy Várpalotához
közeli horgásztóba hajtott egy autó február huszonharmadikán. A sofőr ki tudott szállni az autóból. A tűzoltók
hevederekkel és daruval csörlőzték ki a járművet. Május
hetedikén árokba hajtott egy nyerges vontató a 8-as főút
Várpalotát elkerülő szakaszán. A kamion négy tartálya
közül egy megsérült. A teherautó vezetőjét kórházba
szállították.

annak is betudható, hogy egyre több háztartásban helyeznek el érzékelőket.
A megye önkéntesei százötvenhét esetnél avatkoztak
be 2021-ben, ami az előző évhez képest több mint tizenöt
százalékos emelkedést mutat. A legtöbb önkéntes egység
a július elsejei pusztamiskei, tízhektáros erdőtűznél avatkozott be egy időben. Összesen négy település önkéntesei
támogatták a hivatásos egységek munkáját.

Hatósági és szakhatósági eljárások
Hatósági eljárások:
ebből: iparbiztonság:

1610
119

piacfelügyelet:

-

polgári védelem:

-

településrendezés:
tűzvédelem:
vízügy, vízvédelem:
Hatósági ellenőrzések:

178
1313
4183

15

Hatósági szemlék:

411

Mezőgazdasági létesítmény területén:

11

Szakhatósági eljárások:

604

21

ebből: iparbiztonság:

Otthon:

269

tűzvédelem:

Egyéb:

115

vízügy, vízvédelem:

194

4
42

Téves
jelzések

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:
Tárolással kapcsolatosan:

16

Gázszivárgás:

Egyéb:
Tűzesetek

27

Sérült mentése:

26
578
-

195

Veszprém megye

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

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése
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Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása
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Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma:

-

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma:
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400

majd leugrott, harmadik társuk lent kezelte a gépet, ő
is leesett a megbillenő járműről. A mentők két embert
szállítottak kórházba. A veszprémi hivatásos tűzoltók
leemelték a szobrokról és kerekeire állították a járművet.

Műemlékre dőlt egy emelőkosaras jármű Veszprémben, a Vár utcában július hatodikán. A kosárban ketten
tartózkodtak, egyikük kiesett, másikuk megkapaszkodott,

Regisztrált szolgáltatók száma:
Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma:

Robbanást követően tűz ütött ki Királyszentistván
hulladékégetőjében március huszonötödikén. A balatonfűzfői és a veszprémi hivatásos tűzoltók egy habsugárral
oltották el a lángokat. Autók égtek egy balatonfüredi
szálloda mélygarázsában június huszonnyolcadikán.
Két autó teljesen, másik kettő pedig részben kiégett. A
közeli két apartmanházat negyvenhárom ember hagyta
el ideiglenesen.
Katasztrófavédelmi mobil labor alkalmazása
4
4

10

23

Kisteherautóval ütközött össze egy személyautó a
8-as főúton, Kislőd térségében július hetedikén. A személyautó sofőrje meghalt, az ajkai tűzoltók emelték ki a
roncsból. Egymásba rohant három személykocsi a 71-es
főúton, Alsóörs térségében november tizenötödikén. Az
autókban összesen hatan utaztak, ketten súlyos sérüléseket szenvedtek, az egyik autó vezetője meghalt.
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Egy száz négyzetméteres melléképület égett Bakonytamási Dózsa György utcájában október nyolcadikán. A tűz
átterjedt a családi ház tetőszerkezetére is. A pápai és a
pannonhalmai hivatásos tűzoltók a lakóház konyhájából
egy gázpalackot vittek ki. A házban lakó négy embert
rokonoknál helyezték el. Augusztus huszonegyedikén
körbálák kaptak lángra Halimba határában. Az ajkai
tűzoltók harmincöt bálát védtek meg, ezt követően védősávot alakítottak ki. Tűz ütött ki szeptember huszonnegyedikén a nullponti lőtéren, Hajmáskér közelében.
Az erős szélben gyorsan terjedő lángokat a Veszprémből,
Pétfürdőről, Balatonfűzfőről, Siófokról és Székesfehérvárról érkezett tűzoltók oltották el.

Zala megye

A MEGYE ALAPADATAI
Terület nagysága:
3 784 km2
Települések száma:
258
Városok száma:
12
Lakosság száma:
265 101 fő
Katasztrófavédelmi kirendeltségek száma:
3
Hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma:
4
Katasztrófavédelmi őrsök száma:
3
Önkormányzati tűzoltóságok száma:
1
Önkéntes tűzoltó egyesületek száma:
40

MEGYEI VESZÉLYEZTETETTSÉGI
TÉRKÉP
I. osztály:
II. osztály:
III. osztály:

6 település
33 település
219 település

A MEGYÉRE JELLEMZŐ
VESZÉLYEZTETETTSÉG
• ár- és belvízi veszélyeztetettség;
• veszélyes vegyi anyagokat előállító,
tároló, felhasználó objektumok;
• veszélyesanyag-szállítmányok;
• rendkívüli időjárási viszonyok
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Műszaki mentések megoszlása
Közúti baleset:

Zala megye

Viharkár miatti beavatkozás:

84

Vízkárok elhárítása:

16

Sérült mentése:

40

Faeltávolítás:
Épületomlás, magasépület-baleset:

Vonulási adatok

Veszélyes anyaggal kapcsolatosan:
452

606

240

149

9

Tűzesetek megoszlása
Szabad területen:
Közúton:

159
18

Egészségügyi, szociális létesítmény területén:

5

Nevelési, oktatási létesítmény területén:

-

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény területén:
Mezőgazdasági létesítmény területén:
Tárolással kapcsolatosan:
Otthon:
Egyéb:

200

3
11
16
144
96

Tűzesetek

-

A katasztrófavédelem által ellátott
települések száma:

258

Regisztrált szolgáltatók száma:

5

1

Megyei székhellyel rendelkező szolgáltatók száma:

1

21

Szén-monoxid-szivárgás:

48

Állatmentés:

13
232

jának köszönhetően sikerült megfékezni. Képünkön
az április elején csaknem kétszáz hektáron pusztító
sármelléki és fenékpusztai nádastűz.

Csökkent a tűzesetek és a műszaki mentések száma
tavaly Zalában. Viszont novemberben három helyen,
Belsősárdon, Hévízen és Zalakaroson is emberéletet
követelt a lakástűz. Januárban egy családi ház kazánja
miatt csaptak fel a lángok Pákán, februárban Letenyén
egy törött gázcső miatt ideiglenesen húsz embert kellett
kitelepíteni. Március hatodikán egy gázpalack robbant
fel egy türjei családi házban, még ugyanazon a napon
tűz keletkezett egy üzem karbantartó műhelyében,

Önkormányzati közszolgáltatással
érintett települések száma:

5

Gázszivárgás:

Egyéb:

Kéményseprőipari tevékenység

huszonhárom embert mentettek ki. Június első napján
égett egy sorház tetőszerkezete, egy embert a tűzoltók
vittek ki. Augusztusban kigyulladt egy zalakarosi hotel
ötödik emeleti szobája. Az épületből a tűzoltók hatvan
embert menekítettek ki.

849

Műszaki
mentések

Szándékosan megtévesztő
jelzések

Téves
jelzések

Zalaegerszegen. Augusztusban heves zivatar csapott le
Zalaegerszegre és környékére, pár óra alatt nyolcvan
riasztás érkezett.
Március 30-án egy ember meghalt tarlótűzben Rédicsnél. Még ugyanezen a napon nyolc hektáron erdő,
aljnövényzet égett Várvölgy külterületén. A tüzet végül
kilenc település hatvan hivatásos és önkéntes, valamint
harminc helyi önkéntes tűzoltója megfeszített munká-

Hatósági és szakhatósági eljárások

Májusban előbb Kerkakutas térségében borult árokba
egy festéket szállító kamion, majd Söjtörnél süllyedt
meg egy nyerges vontató. A jármű műszaki mentéséhez a zalaegerszegi hivatásos tűzoltókat riasztották,
akik a nagykanizsai tűzoltók darujával visszavontatták
a tehergépkocsit az úttestre. Augusztus 17-én halálos
közlekedési baleset történt Rédicsnél, ahol egy furgon
és egy kamion ütközött.
A képen az látható, amikor május végén kigyulladt egy
egészségügyi intézmény egyik szobája Bázakerettyén. Öt
városból mintegy ötven tűzoltó oltotta a lángokat. Száz-

Hatósági eljárások:
ebből: iparbiztonság:

1 162
43

piacfelügyelet:

-

polgári védelem:

-

településrendezés:
tűzvédelem:
vízügy, vízvédelem:
Hatósági ellenőrzések:

89
1 030
3 100

Hatósági szemlék:

281

Szakhatósági eljárások:

466

ebből: iparbiztonság:
tűzvédelem:
vízügy, vízvédelem:

466
-

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

Veszélyesáru-szállítás ellenőrzése

Zala megye
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Katasztrófavédelmi műveleti szolgálat alkalmazása

Veszélyes anyagokkal foglalkozó
és küszöbérték alatti üzemek ellenőrzése
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ADR hatálya alá tartozó járművek

ADR telephelyi ellenőrzések

RID hatálya alá tartozó járművek

RID telephelyi ellenőrzések

ADN hatálya alá tartozó járművek

ADN telephelyi ellenőrzések

szilveszter éjjelén, öt perccel éjfél előtt történt, amikor
is Lovásziban kigyulladt egy melléképület. A lángokat
a lenti és letenyei lánglovagok oltották el.
Tűzesetnél

Műszaki
mentésnél

Tűzeseti
helyszíni
szemle

Ellenőrzések

Szeptember 16-án bútorok és használati tárgyak égtek
egy négyemeletes társasház pincéjében Zalaegerszegen.
A megyeszékhelyi és körmendi hivatásos tűzoltók az
épületből hét embert és két kutyát menekítettek ki.
Októberben teljes terjedelmében égett egy családi ház
tetőszerkezete Pethőhenyén. Az év utolsó beavatkozása

Szeptember 11-én rendezték meg Balatongyörökön a
helyi Györöki Hamutiprók Hagyományőrző Önkéntes
Tűzoltó Egyesület szervezésében a 10. Országos Kismotorfecskendő-szerelési bajnokságot. Év végén pedig
Katasztrófavédelmi mobil labor alkalmazása
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Alsó küszöbértékű

Küszöbérték alatti

a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Gyermekosztálya
fogadott különös vendéget. A fehérszakállú ezúttal is a
zalaegerszegi tűzoltók létrás járművéről kopogtatott az
ablakukon.

3

Az igazgatóság jelenleg 40 működő egyesülettel áll
kapcsolatban, közülük hat önállóan beavatkozó önkéntes
tűzoltó egyesületnek számít. Az egyesületek mintegy
25 millió forintot nyertek pályázati úton. Az önkéntes
tűzoltó egyesületek a megítélt támogatással működési,
gépjármű- és szertárfelújítási forrásokhoz, valamint
különféle tűzoltóeszközökhöz és felszerelésekhez, döntő
részben egyéni védőeszközökhöz jutottak. A képen a magyarszombatfai egyesület képviselője veszi át a pályázati
úton nyert ruházatot.
202

Büszkeségre ad okot, hogy Erdélyi Péter Gábor tűzoltó főhadnagy, a lenti hivatásos tűzoltó-parancsnokság
rajparancsnoka első helyezést ért el a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács pályázatán. „A szélsőséges
időjárás következményei a tűzoltói munka során” című
pályamunkája a műszaki mentések tematikáján, valamint a beavatkozások elemzésén keresztül is fejlesztési
lehetőségeket fogalmazott meg.
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Akikre büszkék vagyunk...
Magyar Érdemrend

Magyar Érdemrend Tisztikereszt, katonai tagozat

A Magyar Érdemrend a nemzet szolgálatában, az ország
fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában
végzett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére szolgál, magyar és külföldi állampolgároknak egyaránt
adományozható. Az érdemrendeknek polgári (zöld) és
katonai (piros) tagozatuk van.

Heizler György nyugállományú tűzoltó ezredes •
Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke

Magyar Arany Érdemkereszt

Hegymegi Ildikó Edit szj. alezredes • Magyar Rendvédelmi Kar gazdasági és titkárságvezetője
Szabó Attila tűzoltó alezredes • Katasztrófavédelmi
Kutatóintézet vezetője

Magyar Ezüst Érdemkereszt
Rendkívüli Helytállásért Érdemjel

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

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

Betlen Zsolt Róbert tűzoltó alezredes • Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kalocsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnoka

Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados • Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője

Bátorságért Érdemjel

Magyar Érdemrend Lovagkereszt, katonai tagozat
dr. Mógor Mária Judit tűzoltó dandártábornok • BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatósági
főigazgató-helyettese
Nagy Lajos tűzoltó alezredes • Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi főfelügyelője
204

Bartos Tamás tűzoltó főtörzsőrmester • Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Esztergomi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója
Erdélyi Tibor tűzoltó törzszászlós • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki
Katasztró-favédelmi Kirendeltség Szolnoki Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság szerparancsnoka

A Bátorságért Érdemjel a belügyminiszter által alapított
és adományozott elismerésekről szóló rendelet alapján a belügyminiszter irányítása alatt álló szerveknél
foglalkoztatási jogviszonyban álló személyek részére
a kiemelkedő helytállás, különösen bátor, élete, testi
épsége közvetlen veszélyeztetésével járó magatartás
elismerésére adományozható.
Árminiczki Ákos címzetes tűzoltó zászlós • Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Aszódi Katasztrófavédelmi Őrs szerparancsnoka
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Akikre büszkék vagyunk...
Baka Csaba címzetes tűzoltó zászlós • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nyíregyházi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelője
Bényei György tűzoltó hadnagy • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség főelőadója
Bódizs Bertalan rendőr főtörzsőrmester • Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Mezőkeresztesi Rendőrőrse
körzeti megbízottja
Bóta István címzetes tűzoltó főtörzsőrmester • Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gyöngyösi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gyöngyösi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelője
Burján Tamás tűzoltó főtörzsőrmester • Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója
Csabai Tamás címzetes tűzoltó zászlós • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnoka
Csáki Dániel Sándor rendőr őrmester • Nyíregyházi
Rendőrkapitányság Járőr- és Őrszolgálati Alosztálya
járőrvezetője
Csuja Gábor címzetes tűzoltó főtörzsőrmester • HajdúBihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdú206

nánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hajdúnánási
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója
Dániel Sándor címzetes tűzoltó főtörzsőrmester •
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője
Danó Péter tűzoltó főhadnagy • Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnoka
Erdei Tamás tűzoltó őrmester • Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója
Faragó Zoltán címzetes tűzoltó főtörzsőrmester •
Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hódmezővásárhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Füz Péter címzetes tűzoltó főtörzsőrmester • HajdúBihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hajdúnánási
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Király Zoltán Alex tűzoltó őrmester • Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Horváth János István címzetes tűzoltó törzszászlós
• Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti
Katasztrófavédelmi Kirendeltség IV. kerületi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnoka

Kókai István tűzoltó őrmester • Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Hovanecz Tamás tűzoltó főtörzsőrmester • Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gyöngyösi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Komáromi Ferenc • Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház szakápolója

Ihnatisin Zsombor Dániel tűzoltó őrmester • Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója
Kalinics Zoltán címzetes tűzoltó főtörzsőrmester •
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nagykanizsa
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Letenyei Katasztrófa
védelmi Őrs gépjárművezetője
Karácsonyi Miklós címzetes tűzoltó főtörzsőrmester
• Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hódmezővásárhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója
Keresztes László tűzoltó zászlós • Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Kataszt
rófavédelmi Kirendeltség Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelője

Kovács Tamás tűzoltó őrmester • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Encsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője
Kovács Tibor tűzoltó őrmester • Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Baja Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Kalocsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
beosztott tűzoltója
Krausz Zoltán címzetes tűzoltó főtörzsőrmester •
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Baja Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kalocsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója
Laskó Gábor tűzoltó főhadnagy • Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Székesfehérvári Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokságának szolgálatparancsnoka
Lászlóffy Csaba Gyula címzetes tűzoltó főtörzsőrmester • Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIII.
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kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője

tasztrófavédelmi Kirendeltség Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Lénárt István címzetes tűzoltó főtörzsőrmester • Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. kerületi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője

Móth András Péter címzetes tűzoltó főtörzsőrmester
• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője

Leskó Dávid rendőr őrmester • Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Mezőkeresztesi Rendőrőrse körzeti megbízottja, illetve járőrvezetője
Mihalik József címzetes tűzoltó főtörzsőrmester • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség Miskolci
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója
Mohos Gábor • civil állampolgár, akik életet mentett
Molnár András István tűzoltó főhadnagy • Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnoka
Molnár Ferenc címzetes tűzoltó főtörzsőrmester • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség Miskolci
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója
Molnár László címzetes tűzoltó főtörzsőrmester •
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ceglédi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nagykátai Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője
Molnár Tamás címzetes tűzoltó törzsőrmester • Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő Ka208

Nagy Béla címzetes tűzoltó törzszászlós • Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gyulai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelője
Nagy Tamás címzetes tűzoltó főtörzsőrmester • Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója
Nyikita Zsolt rendőr őrmester • Nyíregyházi Rendőrkapitányság Járőr- és Őrszolgálati Alosztálya járőre
Ondó Dénes rendőr törzsőrmester • III. kerületi Rendőrkapitányság Járőrszolgálati Alosztályának járőre
Papp Csanád tűzoltó őrmester • Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllő Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója
Pénzes János rendőr törzsőrmester • III. kerületi
Rendőrkapitányság Járőrszolgálati Alosztályának járőrparancsnoka
Prepok Bence Ákos tűzoltó őrmester • Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai Kataszt-

rófavédelmi Kirendeltség Nagykanizsa Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Letenyei Katasztrófavédelmi Őrs
beosztott tűzoltója
Prunner Dávid tűzoltó őrmester • Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nagykanizsa Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Letenyei Katasztrófavédelmi Őrs
beosztott tűzoltója

Terjék Sándor Csaba tűzoltó őrmester • Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója
Tóth Gábor tűzoltó őrmester • Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség Egri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Pétervásárai Katasztrófavédelmi Őrs beosztott tűzoltója

Rimányi Márk tűzoltó százados • Vas Megyei Kataszt
rófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnoka

Tóth Róbert tűzoltó főhadnagy • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mátészalkai
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnoka

Szabó Árpád tűzoltó százados • Fővárosi Katasztrófavé
delmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
szolgálatparancsnoka

Vadnai Imre tűzoltó őrmester • Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Szabó Imre címzetes tűzoltó főtörzsőrmester • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mátészalkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Mátészalkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Zavarkó Szabolcs címzetes tűzoltó főtörzsőrmester
• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Miskolci Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott
tűzoltója

Szemán Péter Krisztián címzetes tűzoltó főtörzsőrmester • Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Hajdúnánási Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnoka

Zippenfenig Gergő • Móri Önkormányzati Tűzoltóság
gépjárművezetője

Szücs Flórián tűzoltó hadnagy • Fővárosi Kataszt
rófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság rajparancsnoka

Zsoltész Attila címzetes tűzoltó törzsőrmester • Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gyöngyösi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gyöngyösi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója
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Hősies Helytállásért Elismerés
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél foglalkoztatási jogviszonyban álló személyt bátor és példaértékű
helytállásáért, önfeláldozó magatartásáért a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója
tárgyjutalomban részesítheti, mely címén „Hősies helytállásért” megnevezésű oklevelet, valamint szalagkitűzőt
és főigazgatói emléktárgyat adományoz.
Balla Zoltán • Keceli Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság tűzoltója
Bandor Richárd rendőr őrmester • Budapesti Rend
őr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság járőrparancsnoka
Baráth Zsolt • Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság volt beosztott tűzoltója
Beck Tamás tűzoltó százados • Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Marcali Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
szolgálatparancsnoka
Bognár Péter honvéd őrmester • MH Légi Műveleti
Vezetési és Irányítási Központ altisztje
Borbás László tűzoltó százados • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nyíregyházi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnoka
Craveró Róbert tűzoltó főtörzsőrmester • Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érdi Katasztrófavédel210

mi Kirendeltség Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
gépjárművezetője
Csatári István Tibor tűzoltó százados • Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság informatikai osztálya
kiemelt főelőadója
Csibi Sándor tűzoltó főtörzsőrmester • Hajdú-Bihar
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Gál Gábor tűzoltó őrmester • Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Törökbálint
Katasztrófavédelmi Őrs beosztott tűzoltója
Gaszner Balázs tűzoltó törzsőrmester • Győr-MosonSopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kapuvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kapuvári Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Czidor Norbert tűzoltó főtörzsőrmester • Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Műveletirányítási Ügyelet műveletirányító referense

Göcs Kornél Zoltán tűzoltó zászlós • Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kapuvári
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kapuvári Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság Csornai Katasztrófavédelmi Őrs
beosztott tűzoltója

Deli László • civil állampolgár, akik életet mentett

Gyura Béla • Magyar Nonprofit Zrt. munkatársa

Dudás Ákos tűzoltó főtörzszászlós • Borsod-AbaújZemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség Miskolci Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnoka

Hadnagy Zoltán Gábor címzetes tűzoltó főtörzsőrmester • Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Északbudai Katasztrófavédelmi Kirendeltség III. kerületi Tűzoltó-parancsnokság Budavári Katasztrófavédelmi Őrs
beosztott tűzoltója

Farkas Beatrix rendőr őrmester • Budapesti Rendőrfőkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság járőrparancsnoka
Fehér János tűzoltó főtörzsőrmester • Hajdú-Bihar
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Püspökladányi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója
Füleki István tűzoltó zászlós • Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség XXI. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
különlegesszer-kezelője

Hegedűs Sándor • Magyar Nonprofit Zrt. munkatársa
Hermann Gábor tűzoltó zászlós • Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-budai Katasztrófavédelmi
Kirendeltség XXI. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelője
Hotter Tamás tűzoltó törzsőrmester • Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pécsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
különlegesszer-kezelője

Ihnatisin Zsombor Dániel tűzoltó őrmester • Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója
Isztin Dániel tűzoltó őrmester • Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója
Jakus István címzetes tűzoltó zászlós • Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
különlegesszer-kezelője
Kelemen Gyula rendőr főtörzsőrmester • Veszprémi
Rendőrkapitányság körzeti megbízottja
Kispéter Mihály tűzoltó zászlós • Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet
Megyei Főügyeleti Osztály Megyei Műveletirányítási
Ügyelet referense
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Kocsis Zoltán címzetes tűzoltó főtörzsőrmester
• Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

Nagy Tibor tűzoltó százados • Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kaposvári Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnoka

Kovács Gergő • Szabadszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság tűzoltója

Olasz Csaba címzetes tűzoltó főtörzsőrmester • Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hódmezővásárhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője

Kovács József címzetes tűzoltó főtörzsőrmester •
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Baja Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kalocsai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője
Laki Krisztián tűzoltó zászlós • Zala Megyei Kataszt
rófavédelmi Igazgatóság Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelője
Lévai Zoltán tűzoltó százados • BM OKF informatikai
főosztály kiemelt főelőadója

Ősz Gábor tűzoltó őrnagy • BM Országos Katasztrófavé
delmi Főigazgatóság Ellenőrzési Szolgálat Mobil Ellenőrzési Osztály kiemelt főreferense
Parzinkasz Sztavrosz címzetes tűzoltó főtörzsőrmester • Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

May Károly tűzoltó alezredes • Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mohácsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelője

Peity-Gavrán Zoltán Csaba címzetes tűzoltó főtörzsőrmester • Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Baja Katasztrófavédelmi Kirendeltség Baja
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője

Nagy Krisztián • BM OKF Gazdasági Ellátó Központ
Kéménysprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet Csongrád-Csanád Megyei Ellátási Csoport
kéményseprő szakmunkása

Petrovszki János címzetes tűzoltó főtörzsőrmester •
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Orosházi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója

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

Póth Róbert Lóránt tűzoltó őrmester • Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
beosztott tűzoltója
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Polonkai László • Magyar Nonprofit Zrt. munkatársa
Pozsonyi Balázs Ferenc tűzoltó főtörzsőrmester •
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei
Műveletirányítási Ügyelet műveletirányító referense
Pusztai Zsolt címzetes tűzoltó főtörzsőrmester •
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója
Sándor Miklós tűzoltó őrmester • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Nyíregyházi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója
Simon Dániel • Magyar Nonprofit Zrt. munkatársa
Id. Szabó Imre • Sárisápi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
elnöke
Szabó Zsolt címzetes tűzoltó törzsőrmester • Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója
Szegvári Kristóf Csaba tűzoltó őrnagy • BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Ellenőrzési Szolgálat
Mobil Ellenőrzési Osztály kiemelt főreferense

Szili Péter tűzoltó őrmester • Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kaposvári Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója
Szucsák Balázs címzetes tűzoltó törzsőrmester •
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Monori Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója
Tóth Gábor rendőr törzsőrmester • a Ráckevei Rendőrkapitányság járőrparancsnoka
Tóth Tamás tűzoltó őrmester • Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Érdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója
Vajda Miklós címzetes tűzoltó zászlós • Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tatabányai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Komáromi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetője
Varga Márton • Sárisápi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
önkéntes tűzoltója
Wesselényi Miklós Jenő rendőr főtörzsőrmester • a
Ráckevei Rendőrkapitányság körzeti megbízottja

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