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I. 2017. év legfontosabb feladatai 

 

Az önvédelmi képességek növelése és a beavatkozások eredményességének javítása 
érdekében 2017. évben is folytattuk az önkéntes mentıcsoportok felkészítését, így jelenleg az 
összes megalakított mentıcsoport a tudásának megfelelı nemzeti minısítéssel rendelkezik. A 
speciális beavatkozások hatékony végrehajtása érdekében 4 szakterületen bizonyította tudását 
a megyei rendeltetéső „Mátra mentıcsoport” 36 órás újra minısítı gyakorlatán. A tavaly 
áprilisi rendkívüli idıjárás következtében kialakult károk felszámolásában a területi 
rendeltetéső, önkéntes Mátra Mentıcsoport hatékony segítséget tudott nyújtani a hivatásos 
beavatkozó erıknek.  

Az év folyamán tovább erısítettük az önkéntes tőzoltó mozgalmat, ezzel elısegítve a 
káresetek felszámolásában történı közremőködésük hatékonyságát, a hivatásos 
katasztrófavédelmi szervekkel és az önkéntes mentıcsoportokkal történı együttmőködési 
képességüket. Ez tovább növelte a hivatásos egységeknek nyújtott hatékony támogatást és a 
vonulási számot. A képzésekbe és gyakorlatokba történı bevonásukkal segítettük a szakszerő 
feladat ellátásukat, katasztrófa felszámolási tevékenységüket.  

A védelmi igazgatás hatékony mőködése érdekében tovább mélyítettük a HVB elnökök és az 
elnökhelyettesek együttmőködését gyakorlatokon és közös továbbképzéseken. Bevált szokás 
alapján az MVB és a HVB-k képviselıi a megyei önkéntes mentıcsoport gyakorlatát 
összekapcsolták a megyei veszély-elhárítási tervhez kapcsolódó gyakorlattal.  

Új, gyakorlatorientált informatikai rendszerek segítségével átalakítottuk a hivatásos tőzoltók 
napi továbbképzési rendszerét, ezzel igazodva az információs társadalom követelményeihez.  

Eredményesen végrehajtottuk az igazgatóság részére tárgyévre elıírt tömeges jelzési 
gyakorlatokat, és a Tevékenység Irányító Központban kialakuló és huzamosabb ideig fennálló 
informatikai meghibásodás esetén végrehajtandó feladatok begyakorlását. Az év második 
felében segítettük a megyei mentıszolgálat 112-es ESR rendszerhez történı csatlakozását. 

A hatósági munkavégzés során törekedtünk a Seveso III. irányelv végrehajtására, a veszélyes 
üzemek üzemeltetıinek biztonsággal kapcsolatos tudatosságának elmélyítésére.  

Kiemelt prioritásként kezeltük a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások 
engedélyezésének tőzvédelmi és iparbiztonsági ügyeit, az ezekkel kapcsolatos hatósági, 
szakhatósági feladatok eredményes elvégzését, az eljárások során az ügyfelekkel, tervezıkkel, 
társhatóságokkal történı zökkenımentes, hatékony együttmőködést.  

A fejlesztéseknek köszönhetıen megyénkben rendszerbe állított új RÁBA R16 Heros 
Aquadux-X típusú tőzoltófecskendı a Pétervásárai KVİ-re lett diszlokálva. A 
rádiókommunikációs eszközpark amortizációs cseréje keretében 149 db Sepura STP9038 
típusú kézi EDR rádiót kaptunk.  

Folytattuk a rendvédelmi életpályamodell bevezetéséhez kapcsolódó humánigazgatási 
feladatokat, a 2017. évi illetményemeléssel az állomány 40%-os bérfejlesztése megvalósult.  
Kiemelt hangsúlyt fektettünk a szervezeti és az egyéni teljesítményértékelések végrehajtására, 
az egyéni és a szervezeti célok összehangolására.  

A papír alapú adathordozók számának csökkentése érdekében 2017. júliusától áttértünk az 
iratok elektronikus kiadmányozása és a Posta SZEÜSZ küldési mód alkalmazására.  
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II. Elvégzett katasztrófavédelmi szakmai feladatok 
 

1. Tőzvédelem 

Megyénkben két katasztrófavédelmi kirendeltség (továbbiakban: KvK) alá tartozó – 
folyamatos készenléti egységgel rendelkezı - három hivatásos tőzoltó-parancsnokság 
(továbbiakban: HTP), három katasztrófavédelmi ırs (továbbiakban: KvÖ), két önkormányzati 
tőzoltóság (továbbiakban: ÖTP) és két alkalomszerően igénybe vehetı létesítményi tőzoltóság 
(továbbiakban: LTP) látja el a mentı-tőzvédelmi feladatokat. 

Megyénk készenléti egységei mőködési területükön 2017. évben 2711 alkalommal vonultak 
káreseményhez. Ebbıl 1571 tőzeset, valamint 1140 mőszaki mentés volt. (1. sz. melléklet 
1., 2 diagram). 2017. év jelentısebb tőzeseteinek és mőszaki mentéseinek leírását a 2. sz. 
melléklet tartalmazza. Magasabb riasztási fokozat elrendelése kapcsán (II.K - V.K) tényleges 
beavatkozás 7 esetben történt. 

Az év legjelentısebb természeti eseménye a 2017. áprilisában a Mátra és a Bükk-hegység 
területén az évszaktól eltérı, hó formájában lehullott nagy mennyiségő csapadék volt. A 
faágakon felhalmozódott hó és jég következtében faágak szakadtak le, nagy mennyiségő fa ki 
is dılt, eltorlaszolva és veszélyeztetve a közlekedést. A hegyvidéki területeken Gyöngyös 
HTP és több önkéntes tőzoltó egyesület a (továbbiakban: ÖTE), valamint erdészeti dolgozók 
közremőködésével napokon keresztül tartó munkálatok alatt sikerült a kidılt fákat eltávolítani 
az úttestrıl. 

A szabadtéri tőzesetekhez 2017. évben 628 esetben riasztották a tőzoltóságok készenléti 
egységeit. A nyári idıszakban a nagy hıség és hosszantartó szárazságnak betudhatóan a 
szabadtéri tőzesetek száma emelkedést mutat. (1. sz. melléklet, 3.sz.diagram). A szabadtéri 
tőzeseteket követı helyszíni ellenırzések, hatósági eljárások lefolytatása, illetve az új OTSZ 
hatályba lépése mind hozzájárultak ahhoz, hogy kiemelkedı nagy esetszámok nem 
keletkeztek. Állami tulajdonban lévı földterületeken (Nemzeti Parkok, természetvédelmi 
területek) a hasznosítás módja miatt (pl: ısgyepek idıszakos kaszáltatási tilalma, szigorúan 
védett területeken végzett bármilyen tevékenység tilalma) az éghetı anyag felhalmozódása 
elkerülhetetlen. 

Folyamatosan felhasználtuk az elmúlt évek káreseteinek tapasztalatait, valamint a 
mőveletelemzéseket és a negyedéves veszélyhelyzeti prognózisokat az állomány képzési és 
továbbképzési rendszerének kialakításában. Minden esetben a gyakorlati szemlélető 
képzéseket részesítjük elınyben, amelyek ezen elvek alapján kerülnek tervezésre és 
végrehajtásra (pince gyakorlatok, magasból-mélybıl történı mentések, mőszaki-mentések, 
személykeresés-, mentés). 36 helyismereti, 16 szituációs begyakorló és 11 helyi szintő 
ellenırzı gyakorlatot ellenıriztünk ). A tőzoltó erık elméleti és gyakorlati ismereteinek 
bıvítése, taktikai felkészültsége érdekében rendszeresek a gyakorlatok.  

 
Megyei szintő ellenırzı gyakorlatok: 

1) 2017. április 12. Vámosgyörk, OPAL tartálypark 

2) 2017. június 21. Bélapátfalva, Idısek, Fogyatékosok Otthona 

3) 2017. november 10. Gyöngyös, középmagas épület, 10 emelet 

4) 2017. november 22. Eger, „Szemfényvesztés”, „Város a város alatt” pincerendszer 

5) 2017. december 06. Heves, Dr. Szegı Imre Idısek és Mozgásfogyatékosok Otthona 
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Katasztrófa-felszámolási együttmőködési gyakorlatok: 
− A 25-ös számú fıúton, Eger-Kerecsend település között a feltételezett szituáció szerint 

autóbusz és egy kilencszemélyes kisbusz összeütközött, melynek következtében a 
jármővek kigyulladtak. A társszervek összehangolt munkáján túl felmértük az újonnan 
kialakított sávelválasztó szalagkorlátok okozta akadályok közötti mentés, kárelhárítás 
lehetıségeit is. 

− Az „Értetek!” elnevezéső alkohol,- drog,- és stroke prevenciós program keretében 
részt vettünk a baleset-megelızési bemutatón. 

− Az egri Shell üzemanyagtöltı állomáson tartottunk gyakorlatot saját szervezésben. Az 
összetett szituációban együtt avatkoztak be a tőzoltók, rendırök és a mentık, akiket 
aktívan segítettek a töltıállomás munkatársai.  

A gyakorlatok megszervezésekor célként fogalmazódott meg, hogy a tőzoltás és mőszaki 
mentéshez riasztott erık, valamint a feladat végrehajtása során együttmőködı társszervek és 
közremőködı hatóságok munkáját összehangoljuk, ismereteiket továbbfejlesszük, hogy egy 
éles bevetés során az életmentés és a kárfelszámolás gyors, pontos, szakszerő és hatékony 
legyen. A résztvevı rajok hozzáállása, az irányító állomány szakmai tudása megfelelı volt.  A 
rendırséggel és az OMSZ munkatársaival a gyakorlat során az együttmőködés példaértékő 
volt. A települések polgármesterei a lakosságvédelmi intézkedésekben hatékonyan részt 
vettek. 
 
Egyéb végrehajtott gyakorlatok: 
− Jégrıl mentési gyakorlatot szerveztünk Tiszanána- Dinnyésháton a Tisza holtágánál és a 

Bélapátfalvai tónál. A gyakorlatokon a hivatásos tőzoltók mellett az önkormányzati, 
önkéntes tőzoltók és a Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport, valamint a rendırség és a 
mentıszolgálat szakemberei is részt vettek.  

− Az elméleti oktatást követıen gyakorlati résszel folytatódott az üzemanyagtöltı 
állomáson történı kiképzés. A gyakorlaton a töltés és lefejtés folyamatát 
tanulmányozhatták a résztvevık. Egy teli tartályú (ADR-es) szállító jármőben lévı 
üzemanyagot fejtettek át a Shell szakemberei, mely során ismertették az átfejtéssel járó 
veszélyeket, az esetlegesen bekövetkezı baleseteket, a megelızés lehetıségeit és a 
helyreállítás módszereit. Ezt követıen gyakorolták egy feltételezett beavatkozás 
végrehajtásának mozzanatait. 

− Pszichikai (talajszint alatti létesítményben) gyakorlatot szerveztünk négy egymást követı 
héten. A Mátrai Erımő Zrt. és a bánya létesítményi tőzoltói minden évben egyszer részt 
vesznek ezen a szituációs légzésvédelmi gyakorlaton, ahol nehezített körülmények között 
végeznek mentést. Elsısorban a létesítményi tőzoltók gyakoroltatását preferáljuk, hiszen 
nekik kevesebb beavatkozásuk van, mint a hivatásosoknak, ezért részükre is lehetıséget 
biztosítottunk, hogy felkészüljenek a zegzugos épületekben keletkezett tüzek oltására – 
korlátozott látási körülmények között. A tőzoltóknak egy füsttel telített pincébıl kellett 
kimenteni egy fabábut, majd az ott feltételezett tüzet eloltani.  

− Tőzoltás vezetıi továbbképzést tartottunk december 6-án a Hevesi Kvİ laktanyájában. A 
felkészítésen az Egri és a Gyöngyösi KvK tőzoltósági felügyelıi, a HTP és ÖTP 
parancsnokai, valamint a Mátrai Erımő Zrt. LTP-k tőzoltás vezetıi vettek részt. A 
résztvevık megfigyelıként voltak jelen a területi ellenırzı gyakorlaton, melyet a helyi 
Szociális Otthonban tartottak. A helyi erıkön kívül a Gyöngyösi HTP és a Füzesabonyi 
Kvİ tőzoltóit is bevontuk a gyakorlatba. A tőzoltás vezetık a gyakorlat értékelését 
követıen saját észrevételeiket, megállapításaikat, szakmai tapasztalataikat is 
megosztották egymással.  
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2017. évben az Önkéntes Tőzoltó Egyesületek támogatására kiírt pályázaton 24 egyesület 
pályázott sikeresen, ahol a megítélt összeg 16 787 499.-Ft volt. Ezen kívül hat egyesület 
egyedi támogatást kapott a 2016. évi káreseményekben való közremőködésük alapján. 

A Heves Megyei Tőzmegelızési Bizottság (HMTB) olyan megyei tőzmegelızési 
tevékenység megvalósítását tőzte ki célul, amely a tőzoltási és tőzvizsgálati munka 
tapasztalatait hatékonyan tudja felhasználni. Fontos feladata a tőzmegelızési célú 
tájékoztatási, kutatástámogatási, oktatási, nevelési és felvilágosítási tevékenység ellátása, 
valamint a tőzmegelızési hatósági eljárások hatékonyságának növelése érdekében javaslatok, 
észrevételek megfogalmazása. Az elmúlt évben 27 nagyobb rendezvényen vettünk részt. 
Továbbra is kiemelt feladat a bizottság számára, hogy jelen legyen a kiemelt megyei és városi 
rendezvényeken. Óvodás és iskolás gyermekekkel ismertettük meg az erdık védelmében 
betartandó tőzvédelmi szabályokat az erdészet által szervezett programokon Egerben és 
Gyöngyösön is. 2017. áprilisában a „Szakmák Éjszakáján” a tőzoltók is bemutatkoztak, ahol a 
Heves Megyei Tőzmegelızési Bizottság munkájáról és a prevenció érdekében végzett 
propaganda tevékenységérıl is kaptak tájékoztatást a diákok. Az adventi idıszakban két 
helyszínen látványos gyakorlati bemutatóval hívtuk fel a lakosság figyelmét a lakószobában 
és a konyhában leselkedı veszélyforrásokra, valamint azok megelızésének lehetıségeire. 
 
2. Polgári védelem 

Igazgatóságunk illetékességi területén 10 I., 29 II. és 82 III. katasztrófavédelmi osztályba 
sorolt település van. Megyénkben a kockázatok figyelemmel kísérése folyamatos, az elmúlt 
évben 1 településen kellett változtatni a katasztrófavédelmi osztályba sorolást. Füzesabony I. 
katasztrófavédelmi osztályba került veszélyes üzem mőködése miatt. (3. számú melléklet) 
 
A polgári védelmi feladatok átalakulása során egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a megelızést 
szolgáló helyszíni ellenırzések. Fontos feladatként jelentkezik a természeti kockázatok 
folyamatos kontrollálása, így az ellenırzések zömét a víztározók, a települési vízelvezetı 
rendszerek, védmővek, a fák, fasorok állapotának vizsgálata teszi ki. A megyei 
közútkezelıkkel közösen ebben az évben is felmértük a téli idıjáráshoz kapcsolható kockázati 
helyszíneket. A népegészségügyi szakigazgatási szervek munkatársaival egy folyamatos 
ellenırzési tevékenység a településeken lévı befogadó helyek állapotának vizsgálata. Az 
ellenırzések folyamán feltárt hiányosságok megszüntetésére mind az önkormányzatok, mind 
az egyéb érintett szervek (vízügy, közútkezelı) saját hatáskörükben – a lehetıségeikhez 
mérten – a szükséges intézkedéseket megtették, kihasználva a közfoglalkoztatási program 
lehetıségeit, így már több olyan problémát is sikerült megoldani, ami minden évben 
veszélyeztette az érintett település lakóit.  
 
Az igazgatóság együttmőködése a kormányhivatallal és a járási hivatalok vezetıivel 
zökkenımentes, így kölcsönösen segíteni tudjuk egymás munkáját. Az elnökök az ülésekre 
javasolt napirendi pontokat, valamint az üléseken elhangzott beszámolóinkat minden esetben 
elfogadták. A megyei gyakorlat alapján minden egyes védelmi bizottsági ülésre az 
igazgatóság képviselıi elıterjesztéseket készítenek az aktuális feladatokról és a bekövetkezett 
eseményekrıl (pl. vizek kártételei, illetve a téli kockázatok kezelésére való felkészülésrıl). A 
települési vezetık tervezı, szervezı munkáját segíti, hogy a megye valamennyi I-II. 
katasztrófavédelmi osztályba sorolt településén van képzésben részesült közbiztonsági 
referens. 2017-ban a fluktuáció miatt új képzést kellett tartanunk, ahol 15 referens vizsgázott 
sikeresen, így jelenleg 53 településen felkészített referensek segítik a munkánkat. A 
kirendeltségek minden negyedévben megtartják a referensi értekezleteket, melyeken minden 
esetben megkapták az önkormányzatokat érintı szakterületi változásokkal (tőzvédelem, 
polgári védelmi, katonai igazgatás, kéményseprı ipari szolgáltatás) kapcsolatos ismereteket, 
valamint a várható feladatokkal összefüggı feladatszabásokat.  
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2012-ben teljes átalakuláson esett át a köteles polgári védelmi rendszer. Az átalakítást 
követıen a szervezetekbe beosztott állomány alapképzése napjainkig 93%-ban megtörtént. Az 
elmúlt években azonban elıtérbe került az olyan önkéntes mentıszervezetek bevonása, 
amelyek a mentési feladatok végrehajtásában közremőködhetnek és speciális tudásukkal 
segíteni tudják a hivatásos szakemberek munkáját. Ennek a feladatkörnek az egyik alappillére 
a megyei rendeltetéső önkéntes mentıszervezet, a MÁTRA mentıcsoport. A mentıcsoport 
tagjai 2017-ben újra sikeresen teljesítették a Nemzeti Minısítı Rendszer követelményeit, így 
4 területen (alapvetı árvízvédelmi, kötéltechnikai mentés, könnyő városi kutatás és mentés, 
árvízi és vízi mentés) újabb 5 évre meghosszabbították a minısítésüket. Az elmúlt években 
megszervezett járási mentıcsoportok egyes komponensei 2017-ben csak az országos téli 
rendkívüli idıjáráshoz kapcsolódó gyakorlaton vettek részt. Tovább növeli az állampolgárok 
biztonságérzetét az is, hogy napjainkig már összesen 389 fıvel 38 települési mentıcsoport is 
megalakult a veszélyeztetett településeken. A 2017-es gyakorlatok célja az volt, hogy minden 
települési mentıcsoport megszerezze a nemzeti minısítését, így mára már elértük azt, hogy 
minden önkéntes mentıcsoportunk rendelkezik a szükséges szaktudással. A tavalyi évben a 
gyakorlatainkon a köteles polgári védelmi állomány tagjai közül 1452 fı, míg az önkéntesek 
közül 141 fı vett részt. 
 
Évenkénti visszatérı feladat, hogy a kiadott normatívák és szabályzók alapján, a 
kockázatértékelést követıen felülvizsgáljuk a meglévı területi, járási és települési veszély-
elhárítási terveket. Tapasztalataink alapján megállapítható, hogy a tervek használhatók, de 
sok esetben hiányoznak, vagy nem megfelelık a vízkár-elhárítási tervek. Jelenleg a megye 
települései közül 93 rendelkezik jóváhagyott vízkár-elhárítási tervvel, a többi település már 
megkereste az illetékes vízügyi igazgatóságot a szükséges adatok beszerzése érdekében, így 
az általunk egyeztetett formában a tervek készítése folyamatos. A cél, hogy lehetıleg minden 
település rendelkezzen jóváhagyott vízkár-elhárítási tervvel. 
 
2017. évben több országos gyakorlaton vettek részt a megyei és a helyi operatív 
munkaszervek, illetve az MVB elnökének engedélyével több esetben bevonásra kerültek a 
HVB-k képviselıi is. A gyakorlatok során minden esetben a megyénkre jellemzı, várható 
beavatkozásokat és a tényleges veszélyeztetettségeket vettük figyelembe. (3. sz. melléklet) 
 
A polgári védelmi feladatrendszer minél szélesebb körben történı megismertetése érdekében 
több fórumon kerestük a kapcsolatot az állami és önkormányzati vezetıkkel, pedagógusokkal, 
lakóközösségekkel. Az aktív lakosságtájékoztatás keretében a megyében több módszert 
alkalmaztunk. („Kék lámpás Nap”, „Értetek” gyakorlat, kirendeltségek nyílt napjai, stb.) Az 
eddigi jó gyakorlat szerint a várható veszélyeztetettségekre felhívó lakosságtájékoztató 
kiadványokat (a téli rendkívüli idıjárás, hıség, valamint az ár-belvízi helyzetre való 
felkészülés feladatairól) a megye minden településére kiadtuk, hogy a lakosság 
megismerhesse a településére jellemzı veszélyeket.  
 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján segítettük az Igazgatóságon a középiskolásoknak az elıírt 
közösségi szolgálatuk teljesítését. Jelenleg 25 középfokú oktatási intézménnyel van 
együttmőködési megállapodásunk, melyekbıl 2017-ben szervezetten 827 diák kezdte meg a 
katasztrófavédelemnél a számukra elıírt óraszámok teljesítését. A Gyöngyösön megszervezett 
kiürítési gyakorlatunkon 1000 diák vett részt, ık imitálták a nézıket. 
 
Az illetékességi területünkön 4 település (Hort, Vámosgyörk, Sirok, Nagyréde) rendelkezik 
külsı védelmi tervvel. A tervek formailag és tartalmilag egységesek, azok megfelelnek a 
hatályos jogszabályban elıírtaknak. A települések honlapjain folyamatosan elérhetı a külsı 
védelmi tervhez kapcsolódó lakossági tájékoztató. A tervekben foglalt feladatok 
gyakoroltatására a tavalyi évben 1 teljes körő és 3 részleges gyakorlatot hajtottunk végre az 
azokban szereplı társszervekkel. 
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2017-ben több olyan esemény volt, amely alapján az önkormányzatok vis maior támogatást 
nyújtottak be. Több esetben a településeken a viharos-csapadékos idıjárás okozott 
problémákat, de jelentıs károkat okoztak a téli (tavaszi) rendkívüli idıjárási és földtani 
jelenségek is (partfal problémák). Az érintett 25 önkormányzat a 28 esettel kapcsolatban 
2017-ben 689 564 963,- Ft kárt jelentett be. A védekezési költségek elızetesen a 
bekövetkezett események alapján 6 787 362,- Ft-ra rúgtak. A benyújtott pályázatok közül a 
BM 22-t már támogatott, a többi még elbírálás alatt van. 

 
 

3. Hatósági szakterület 

 3.1 Tőzmegelızési szakterület 

A megye területén 2017. évben összesen 3724 db hatósági ellenırzést végeztünk, ebbıl 2610 
db tőzvédelmi, 224 db iparbiztonsági, 851 db polgári védelmi és 39 db piacfelügyeleti 
ellenırzés volt. Az ellenırzések száma 18,6 %-os emelkedést mutat 2016. évhez viszonyítva 
(4. sz. melléklet.), amely döntıen a szabadtéri tüzesetek megelızése és a kéményseprı-ipari 
tevékenységgel kapcsolatos ellenırzések számának emelkedésébıl adódott. A nagy tömegeket 
érintı zenés-táncos rendezvények engedélyezését és ellenırzését továbbra is kiemelt 
feladatként kezeltük. 
A hatósági ellenırzéseket végzık körét kiterjesztettük a beavatkozó állományra is, annak 
érdekében, hogy a jogszerő állapotok és a biztonság megteremtését minél szélesebb körben 
meg tudjuk valósítani. 
Kérelemre és hivatalból 2017. évben 2178 db elsıfokú hatósági eljárás indult (1908 db 
tőzvédelmi, 235 iparbiztonsági, 34 településrendezési, ez 4,0%-os csökkenés a 2016. évi 
adatokhoz képest.  
A hatósági ellenırzéseink során a jogszabályi elıírások által elıírt jogkövetı magatartás 
elısegítése, a biztonság megteremtése a célunk, mind a pedagógiai intézményeknél, mind a 
gazdasági élet szereplıinek körében. Az ellenırzési tevékenység középpontjában nem a 
szankciók és a bírságolás áll, hanem a megelızés elısegítésével az emberi és gazdasági 
értékek védelme. A tevékenységünk során követendı új szemlélető ellenırzési gyakorlat 
során nagyobb érdek főzıdik a jogszerő állapot gyors helyreállításához, mint a 
szankcionáláshoz. Az ellenırzött létesítmény típusok (mint az óvodák és bölcsıdék) esetében 
mindig tájékoztató kampányokat tartottunk, melyek alapján az ügyfelek elızetesen 
felkészülhettek, önállóan javíthatták a szabálytalanságokat. A tőzvédelmi ellenırzéseket 
követıen kiszabott és jogerıre emelkedett tőzvédelmi bírságok száma 23 % -kal csökkent az 
elızı évhez képest. A veszélyes áruk szállításának ellenırzése kapcsán kiszabott bírságösszeg 
csökkenését a szankciók enyhülése befolyásolta.  

Elsıfokú szakhatósági tevékenység körében Heves megye illetékességi területén 2017. 
évben 490 db szakhatósági eljárás indult. Ez hozzávetılegesen azonos az elızı évivel. A 
szakhatósági eljárásaink építésügyi eljárásokhoz (létesítési, használatbavételi), pirotechnikai, 
valamint környezeti hatásvizsgálati eljárásokhoz kapcsolódtak.  
Az Igazgatóság a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő beruházások 
engedélyezésére hatósági és szakhatósági jogkörrel rendelkezik. 2017. évben összesen 63 
esetben szakhatósági állásfoglalás kiadása, míg 46 esetben hatósági engedély kiadásának 
ügyében keresték meg Igazgatóságunkat. Az eljárások nagy része ipari-tárolási létesítmények 
létesítéséhez, használatbavételéhez kapcsolódik. Kisebb számmal részt vettünk utak, irodai 
épületek létesítési, használatbavételi eljárásaiban. 

2017. évben tőzvédelmi bírság ügyében másodfokú hatósági eljárás nem indult. Eljárási 
bírság ügyében 1 ügyfél adott be fellebbezési kérelmet. Veszélyes áruk közúti szállítása 
kapcsán Igazgatóságunk 5 ügyféllel szemben járt el. Az elsı fok döntéseit 3 esetben 
megváltoztatta, 2 esetben pedig helybenhagyta. 

A 2017. évben indult tőzvizsgálati eljárások száma 18 db volt. 7 eljárás indult a vezetı 
szakmai döntése alapján, 3 haláleset miatt, 8 esetben bőncselekmény gyanúja miatt. A 
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kollégák a tőzvédelmi használati szabályok teljesülésének vizsgálatát is elvégezték. A 2017. 
évben indult és lezárt 13 db eljárásból a tőz keletkezési oka 7 esetben megállapításra került, 
míg 6 esetben volt ismeretlen. Az ügyfelek a kiadott tőzvizsgálati jelentéseket nem 
fellebbezték meg.  

Heves megye területén a kéményseprı-ipari tevékenységet folyamatos hatósági felügyelet 
alatt tartjuk a lakosság és közületi ügyfelek ellátása megfelelıségének biztosítása érdekében. 
Heves megye teljes területén a BM OKF GEK Kéményseprıipari Tevékenységet Ellátó 
Igazgatóhelyettesi Szervezet Heves Megyei Ellátási Csoportja végzi a lakossági szférában a 
kéményseprı-ipari közszolgáltatást. A közületi ügyfelek esetében 6 szolgáltató regisztrált a 
megye területén kéményseprı-ipari közszolgáltatás végzésre. 

 

3.2 Iparbiztonság szakterület 

 3.2.1 Veszélyes üzemek 

Megyénkben 17 veszélyes üzem rendelkezik mőködési engedéllyel. 2017. évben kettı üzemet 
kisoroltak, mivel nem tartoznak a Kat. tv. IV. fejezete alá. A veszélyes üzemi eljárások során 
négy újabb veszélyes üzem engedélyezését hajtották végre. A benyújtott dokumentációk 
valóságtartalmát öt helyszíni szemlén vizsgálták. Egy telephely mőködési engedélyezésében - 
mivel a biztonságos üzemeltetés feltételei nem teljesültek -, a mőködési engedély kérelmét 
elutasították, melyet a másodfokú hatóság is helyben hagyott.  

A veszélyes üzemekben 17 alkalommal ellenırizték a biztonsági dokumentációk alapján 
végrehajtott üzemi gyakorlatokat, valamint 12 átfogó, idıszakos hatósági ellenırzést hajtottak 
végre. Az ellenırzések során kisebb szabálytalanságokat tártak fel. 

Az illegális veszélyes tevékenység felderítése érdekében 40 esetben végeztek üzemazonosítási 
szemlét. Vizsgálták a tárolt, vagy felhasznált veszélyes anyagok mennyiségét, fajtáját. 
Illegális tevékenységgel nem tapasztaltak. 

Februárban egy kisebb tőzeset volt egy küszöbérték alatti üzemben, amely a veszélyes 
technológiát és a veszélyes anyagokat nem érintette. A baleseti szemle során hiányosságot 
nem tártak fel az ellenırök. Az elszívó rendszerben bekövetkezett tőz miatt az üzem összes 
elszívó berendezését felülvizsgáltatták és kitisztíttatták.  

Az üzemekben öt alkalommal az iparbiztonsági szakterület által koordinált „supervisori” 
ellenırzéseket hajtottak végre. Az ellenırzéseken a munkavédelmi, népegészségügyi, 
tőzvédelmi és iparbiztonsági hatóság vett részt. 
 
 3.2.2 Veszélyes áru szállítás 

Heves megyében vízi és légi úton nem történik veszélyes áruk szállítása, így az ellenırök a 
vasúti és a közúti szállítást, valamint az ezzel kapcsolatos elıkészítéssel foglalkozó 
telephelyeket ellenırizték. A vasúti ellenırzések során kiemelt helyszínek voltak a megye 
nagyobb vasúti csomópontjai, míg a közúti szállítmányok ellenırzése az elmúlt évekhez 
hasonlóan elsısorban az M3-as autópályára, valamint a 3. számú fıútra, a 24-es, 31-es, 32-es 
utakra koncentrálódott. 
Az ADR telephelyi ellenırzéseket a szezonális jellegő veszélyes anyagok felhasználása, 
raktározása szerint hajtottuk végre.  
A veszélyes áruk szállításának ellenırzését igen nagy számban hajtották végre. Az 
ellenırzések célja volt, hogy a veszélyes áru szállítási útvonalakat folyamatos kontroll alatt 
tartsa az igazgatóság. Az ellenırzéseket a frekventált útvonalak mellett kiterjesztették a 
mellékútvonalakra is az illegális veszélyes áru szállítások felderítése érdekében. A kiszőrt 
szabálytalan szállításokkal az útvonalak biztonságát növelték.  
Az ellenırzések alkalmával összesen 961 közúti szállító jármővet vizsgáltunk át, melybıl 248 
db veszélyes árut szállító jármő volt.  
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A veszélyes áruk vasúton történı szállítását összesen 33 esetben ellenıriztük, 28 alkalommal 
közforgalomban, 5 alkalommal pedig telephelyen. Az ellenırök 6 fuvarozás esetén 29 
hiányosságot rögzítettek. A vasúti ellenırzéseink során összesen 706 vasúti kocsit vizsgáltunk 
át, melybıl 463 db tartozott a RID hatálya alá, valamint 243 db „nem jelölt” vasúti jármő volt.  
A veszélyes áruk közúti szállítása esetében negyven, a veszélyes áruk vasúti szállítása 
kapcsán hat hatósági eljárás indult.  

Az iparbiztonsági ellenırzések megoszlását az 5. sz. melléklet diagramjai szemléltetik. 
 
 3.2.3 Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme 

Létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme érdekében öt létesítmény került 
kijelölésre nemzeti létfontosságú rendszerelemként. Az infrastruktúra elemeket, rendszereket 
mőködtetı közszolgáltató cégek képviselıivel (villamos áram,- víz,- gáz,- távhı szolgáltató), 
diszpécserközpontjaival folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, elhúzódó üzemzavarok esetén az 
információáramlás biztosított. 
Az elsı félévben az áramszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében a Rotációs 
Kikapcsolási Renddel kapcsolatban egyeztetéseket hajtottunk végre a villamos és a víz-, 
szennyvíz közmővek üzemeltetıivel. Az elkészült javaslat szerint a rotációs kikapcsolási rend 
(RKR) kijelöléssel érintettek számát 92-rıl 61-re csökkentettük, mellyel mérsékeltük a 
szolgáltatók költségeit. A kórházak és a víztározók szünetmentes áramforrások megléte, 
mőködıképessége ügyében egyeztettünk az üzemeltetıkkel.  
 
 3.2.4. Nem rendszeres hulladékszállítás 

A hatáskör gyakorlása során 2017. évben négy eljárást folytattunk le. Az év során változott a 
hulladékgazdálkodás közszolgáltatás rendszere. A megyében két közszolgáltató által a 
kommunális hulladékszállítás biztosított. 

 
4. Fıügyelet, mőveletirányítás 

Mőveletirányító ügyeletünk 2017-ben 2711 káreseményt kezelt, amely egyaránt magába 
foglalja a tőzeseteket, mőszaki mentéseket, a szándékosan megtévesztı jelzéseket, az utólagos 
bejelentéseket és a téves jelzéseket. A Heves Megyei Rendır-fıkapitányság épületében 
található Tevékenység Irányítási Központban lehetıség van egy komolyabb káresemény 
kezelése során a megye tőzoltó és rendıri egységeinek közös tervezésére és irányítására is. 
 
 4.1 Segélyhívások kezelése 

Az ESR-112 projekt a Kormány 1312/2011. határozata alapján indult el azzal a céllal, hogy az 
Európai Unió más tagállamaihoz hasonlóan Magyarországon is hatékonyabbá váljon a 112-es 
európai segélyhívószám mögött meghúzódó segélynyújtás, kialakuljon a hívószám mögött 
egy egységes infokommunikációs rendszer, amely gyorsabbá teszi az információáramlást, s 
így akár életek mentéséhez is hozzájáruljon. A projekt olyan átfogó infokommunikációs 
rendszert hozott létre, amely lehetıvé teszi a készenléti szervek együttmőködési 
folyamatainak korszerősítését. Az ESR-112 projekt keretében kialakult rendszer valós idejő 
adat- és hangkapcsolatot biztosít a készenléti szervek érintett szereplıi, az irányítók és a 
végrehajtók között. A rendszer biztosítja a kor követelményeinek megfelelı segélykérési 
csatornák (telefon, SMS, MMS, internet stb.) alkalmazhatóságát is. 
Miskolcon és Szombathelyen létrejöttek a segélykérések elıszőrését biztosító hívásfogadó 
központok (HIK), amelyek a nemzetközi tapasztalatok alapján tehermentesítik a 
tevékenységirányítókat azzal, hogy csak olyan eseményeket adnak át a készenléti szervek 
irányítóinak, amelyek valós beavatkozást, intézkedést igényelnek. A két HIK operátorai az 
informatikai rendszer segítségével térképen követve a hívás, illetve a bejelentés helyszínét - 
amelyet a rendszer automatikus helymeghatározással támogat - azonnal rögzítik a hívó adatait 
és az esemény helyszínére vonatkozó információkat. Az operátorok elıre meghatározott 
kérdezési protokoll mentén haladva győjtik az eseményhez kapcsolódó információkat, s az 
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informatikai rendszer támogatásával döntenek az esemény kezelésébe bevonni szükséges 
készenléti szerv adott megyei tevékenységirányításához történı delegálásról. A kétirányú 
kapcsolat révén a tevékenységirányítók is kezdeményezhetik másik készenléti szerv utólagos 
bevonását, amennyiben szükségesnek tartják. A tevékenységirányításhoz delegált esemény 
adatlapok, esetlegesen az átkapcsolt hívással együtt az éppen szabad tevékenységirányító 
diszpécserhez kerülnek, aki a rögzített esemény helyszíne közelében tartózkodó jármőveinek, 
erıforrásainak rendelkezésre állását a számítógépes térképen azonnal követheti. A 
hívásfogadó operátorok magyar és angol nyelven, valamint a környezı országok nyelvein is 
tudnak a hívó féllel tárgyalni, szükség esetén tolmácsszolgáltatás igénybe vételével. A 
bejelentıtıl érkezı információ alapján dönt a megyei mőveletirányítás, hogy milyen és 
mekkora erı szükséges az adott káresemény felszámolásához és végrehajtják a riasztást a 
Pajzs rendszeren keresztül. 
 
 4.2 Katasztrófavédelmi Mőveleti Szolgálat  

2017-es évben 65 esetben vonult káreseményhez, amely a megoszlást tekintve 19 tőzeset, 4 
mőszaki mentés, 41 téves jelzés és 1 szándékosan megtévesztı jelzést jelent.  A tőzesetek 
során ipari és közösségi létesítmények, lakóházak, nagyobb kiterjedéső szárazfő tüzek, a 
mőszaki mentések során gépjármőbaleset, „CO” mérgezés, gázszivárgás alkalmával történt a 
24 órás szolgálat kivonulása. A tárgyalt idıszakban 45 esetben helyszíni szemlét, 22 
alkalommal tőzvizsgálati eljárás részcselekményeként tőzeseti helyszíni szemlét hajtottak 
végre. 
 

III. Gazdálkodás 

A Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet biztosította az alapfeladatok zökkenımentes 
végrehajtását, a költségtakarékos, szabályozott gazdálkodást. 
Az igazgatóság technikai állományába összesen 61 db gépjármő tartozik. 2017-ben egy új 
RÁBA R16 Heros Aquadux-X típusú tőzoltófecskendıvel bıvült gépjármőparkunk, amely 
szolgálatba állításra került a Pétervásárai KVİ-re. A felszabaduló Mercedes TLF 2000 
gépjármőfecskendı megyei tartalékként segíti a kiesett gépjármővek idıszakos 
helyettesítését, pótlását.  Ingatlangazdálkodásunk összesen 14 db ingatlanra terjed ki, melyek 
kezelését, karbantartását és üzemeltetését végezzük. A BM Országos Katasztrófavédelmi 
Fıigazgatóság a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében 
pályázik a Gyöngyösi Tőzoltólaktanya építésére. A kivitelezés legkorábban 2018-ben 
kezdıdhet. 
Az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség / Hivatásos Tőzoltóparancsnokság, épületének 
nyugati oldalán a szennyvíz alapvezeték cseréjét, és az ennek kapcsán felmerült felújítási 
munkákat végrehajtottuk, a meglévı, korszerőtlen Csepel típusú áramfejlesztı berendezést 
kicseréltük. A Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség / Hivatásos Tőzoltóparancsnokság 
mőemlék épületének 4 szertárkapuját felújíttattuk. A Heves MKI székházában szünetmentes 
áramellátást biztosító, központi áramfejlesztı berendezést építtettünk be. Új számítógépek 
2017. évben „A katasztrófavédelmi intézményrendszer helyi szintő kapacitásfejlesztése” címő 
projekt (NORVÉG projekt) részét képezı eszközbeszerzés kapcsán érkeztek, 3 db komplett 
munkaállomás került beüzemelésre az állomány e-learning képzésének biztosítására a 
katasztrófavédelmi ırsökön. 
A VIZEK projekt során 2017. év végén kétmonitoros munkaállomásokkal, notebookkal, 
fényképezıgépekkel, mobil nyomtatókkal bıvült az informatikai eszközparkunk, melyek 
nagyban segítik a hatósági szakterület munkáját. 
„Az európai segélyhívószámra épülı Egységes Segélyhívó Rendszer” EKOP projekt 
keretében megyénkben jelenleg 24 db ipari PC van beépítve tőzoltó gépjármőbe. 149 db új 
Sepura STP9038 típusú kézi EDR rádiót kaptunk központilag. 
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IV. Hivatali feladatok 

Együttmőködésünket társhatóságokkal, társadalmi szervezetekkel, oktatási intézményekkel 
összesen 51 együttmőködési megállapodásban rögzítettük, ebbıl 25 okirat közösségi 
szolgálat teljesítésére vonatkozik. 2017 évben 3 új megállapodást kötöttünk speciális 
szaktudással bíró egyesültekkel a káresemények megelızése, közös kárelhárítás és 
gyakorlatok céljából. 
Valótlan bejelentés szabálysértése (azaz szándékosan megtévesztı jelzés) elkövetése 2017. 
évben 32 esetben történt, 30 esetben feljelentést is tettünk, míg segélyhívószámok 
rendeltetéstıl eltérı igénybevétele szabálysértése miatt feljelentés megtételére nem került sor. 
Többségében a valótlan bejelentést érintı szabálysértési eljárásban az elkövetı kilétét nem 
tudta felderíteni a szabálysértési hatóságként eljáró rendırség (lezárt ügyek vonatkozásában 
2017-ban 72 %-ban). Jelenleg 2017. évbıl még 12 szabálysértési eljárás folyamatban van. 

2017. évben 41 közérdekő bejelentést és 59 panaszt vettünk nyilvántartásba. A 100 
beadvány tartalmát tekintve, az egyes szakterületek közötti megoszlásuk úgy alakult, hogy a 
tőzvédelmi szakterületet 48 db (beltéri és szabadtéri tárolási szabályok, felszíni vízelvezetés 
elégtelensége, kidılni készülı fa, menekülési útvonalak leszőkítése, tőzoltó készülék hiánya), 
az iparbiztonsági szakterületet 3 db (veszélyes anyagok szabálytalan tárolása, szállítása) 
érintette, az „egyéb” kategóriában 49 db volt, ez alatt a más hatóság részére áttett 
bejelentéseket, panaszokat kell érteni. A beadás módja szerint e-mailben 27 db, egyéb írásbeli 
úton (pl. postán) 41 db, személyesen 12 db, telefonon pedig 22 db érkezett. 
Megalapozottságukat tekintve, 20 esetben került sor valamely hiányosság feltárására, mely 
nem feltétlenül egyezett meg a beadványban foglalt állítással, míg 28 esetben nem bizonyult 
valósnak a beadványban jelzett állapot/tevékenység. 3 panasz/bejelentés kivizsgálása húzódott 
át 2018. évre. Névtelenül, illetve azonosíthatatlan személytıl 18 db beadvány érkezett. 
Kivizsgálás mellızésére 7 esetben került sor, vagy mert az ügy nem hatósági útra tartozott, 
vagy pedig a küldı már a hatáskör címzettjének is megküldte a beadványát. 42 esetben került 
sor arra, hogy más szervhez áttettük a megkeresést. Jellemzıen jegyzı, illetve járási hivatal 
részére illetve szakigazgatási szervhez küldtünk meg beadványt (környezetvédelmi, 
levegıtisztaság-védelmi, építésügyi hatóság).  

A 2017-es évben is nagy hangsúlyt fektettük a megelızı jellegő tájékoztatásunkra, a 
betartandó szabályokat pedig az eseménykommunikációk során is mindig kiemeltük. 2017-
évben 5376 megjelenésünk volt a médiában. A tavalyi évben is fontos hangsúlyt kapott a 
tőzmegelızési bizottság és az önkéntes tőzoltó egyesületek munkájának médiában történı 
megjelenése, a társasházak tőzvédelme kampány, valamint a szezonális témák (szüreti, főtési 
idıszak, téli idıjárás veszélyei, szén-monoxid-mérgezések megelızése) kommunikációja. 

 

V. Humán feladatok 

2017. év kiemelt jelentıségő feladata volt a közszolgálati életpályamodell bevezetésébıl 
adódó humánigazgatási, szervezési és állománytájékoztatási feladatok végrehajtása. A 2019. 
évig 50 %-os bérfejlesztést megvalósító illetményemelés harmadik ütemeként év elején a 
hivatásos állomány a 2016. évi 35 %-os illetményemelésén felül illetményének további 5 %-
os emelésében részesült. A hivatásos állomány bérfejlesztése mellett a közalkalmazottak 
részére a garantált bérminimumnak megfelelı illetmény került megállapításra.  
Kiemelt feladatként jelentkezett a szervezeti és egyéni teljesítményértékelés, a kiváló és jó 
teljesítményértékelést elért állomány teljesítményjuttatásban részesítése.  
A szervezet állomány megtartó képessége az elmúlt évekhez képest növekedett, összesen 17 
fı létesített jogviszonyt és 16 fı jogviszonyának megszüntetésére került sor. 4 fı kapott elsı 
tiszti kinevezést. 2017 évben 3 fı végzett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Katasztrófavédelmi Intézetének fıiskolai alapképzésein, és további 3 fı végzi tanulmányait, 
valamint, 1 fı mesterképzésben folytat tanulmányokat. Tőzoltó II. moduláris szakképzésen 9 
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fı szerzett tőzoltó végzettséget, és kezdte meg szolgálatát a tőzoltóságokon. Az év második 
felében további 5 fı beiskolázása történt meg.  
A személyi állomány munkaegészségügyi ellátását, valamint az állományba újonnan 
felvételre kerülık egészségi, illetve pszichikai alkalmassági vizsgálatát a Területi 
Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ végzi. Célja az állomány 
hosszú távú munkaképességének megırzése és a fokozott, szélsıséges fizikális és lelki 
terhelésébıl fakadó állapotromlás mértékének csökkentése. A káreseményeknél történt 
beavatkozások és az érintett állomány személyes életeseményei kapcsán több alkalommal is 
csoportos és egyéni krízisintervenciós foglalkozásokat tartott. A pszichológus az önként 
jelentkezık részére kis csoportos formában autogén tréningeket szervez. Az egészségvédelem 
terén végzett munka nagyban hozzájárult az állomány testi-lelki egyensúlyának 
fenntartásához és a jó csapatszellem kialakításához. 
 

VI. Ellenırzési és felügyeleti feladatok 

2017. évben 227 ellenırzést végeztünk, melyek során a segítıkészségre törekedtünk, építı 
jellegő javaslatainkkal a szervezeti egységek eredményesebb, hatékonyabb és gazdaságosabb 
feladatellátását javítottuk. 

A belsı ellenırzéseket a hazai és a nemzetközi belsı ellenırzési standardok, kiadott 
módszertani útmutatók, valamint a vonatkozó kormányrendelet elıírásai szerint végeztük. Az 
éves belsı ellenırzési tervünk kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, továbbá a 
rendelkezésre álló erıforrásokon alapult.  
A vizsgálatok során büntetı-, szabálysértési, kártérítési eljárás megindítására okot adó 
cselekmény, mulasztás, hiányosság nem merült fel. A feltárt hiányosságokat az ellenırzött 
szervezetek vezetıi minden esetben elfogadták és intézkedtek azok megszüntetésére. A 
megállapításokat, tapasztalatokat a vezetıi fórumokon és továbbképzéseken feldolgoztuk. 

 
 

VII. 2018. év fı feladatai 

 
� Ügyeleti és mőveletirányítási rendszer további fejlesztése 

� Seveso III irányelv alkalmazása a veszélyes üzemekben 

� Szabadtéri tüzek megelızése 

� Integrált hatósági munka: szolgáltató szemlélet, egységes jogalkalmazás 

� Önkéntes mentıszervezetek bevonása, önkéntes tőzoltó mozgalom erısítése 

� Elektronikus ügyvitel, elektronikus ügyintézés 

� Költséghatékony gazdálkodás 

 
 
 
Mellékletek: 

1. Tőzoltósági szakterület mutatói  
2. Jelentısebb beavatkozások 
3. Polgári védelmi szakterület mutatói  
4. Iparbiztonsági szakterület mutatói  
5. Hatósági szakterület mutatói  

 
Készült: 2 példányban 
Egy példány: 12 oldal + mellékletek 
Kapja: 1. Irattár 
 2. Heves Megyei Önkormányzat 
X:\Titkar_2018\11_Hivatal\Beszamolo\20180426_KozgyulesTajekoztato\HevesMKI_2017_TajekoztatKozgyules_20180426.doc 
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MELLÉKLETEK 
1. számú mellékelt 

Tőzoltósági szakterület mutatói 
 

Vonulási adatok 
 

 
1. számú diagram 

 
 
 

Tőzeset - mőszaki mentések számának alakulása 
 

 
2. számú diagram 
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1. számú melléklet 

 

 
 

Szabadtéri tőzesetek száma 
 

 
3. számú diagram 
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2. számú melléklet 

Jelentısebb beavatkozások 

2017.03.04. Eger és Egerbakta közötti külterületen, 100 ha-on égett száraz fő, gaz, avar. A 
helyszínre Eger/1, Eger/2, Füzes/1, Kövesd/1, Mátra/KMSZ, Agria Speciális Mentı és 
Tőzoltó Csoport ÖTE-Agria Speciális Mentı és Tőzoltó Csoport ÖTE/2, vonult. Személyi 
sérülés, anyagi kár nem keletkezett. A tőz oltását nehezítette az erıs szél. 

2017.03.16. Tarnalelesz, Dankó Pista telep, jelzett helyen égett 50 ha területen szárazfő, 
bozótos. Eger 2 és Tarján 1 segítségével a tüzet kéziszerszámokkal eloltották. 

2017.03.12. Dormánd, külterület, jelzett helyen 50 ha területen égett száraz fő. Füzes/1, 
Füzesabony ÖTE és a Bükki Nemzeti Park munkatársainak segítségével a tüzet eloltotta. Az 
eset kapcsán személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett. 

2017.04.07. Gyöngyös, Pesti út 46/2, a jelzett helyen gázrobbanás történt. Vonult 
Gyöngyös/1, Gyöngyös/2, Hatvan/1, Gyöngyös/Létra és Mátra KMSZ. A helyszínen 1 db 
gázpalack volt rákötve a gáztőzhelyre, 1 db a szieszta gázmelegítıre, 1 db az egyik 
szekrényben volt. A gáztőzhelyre kötött palack tömlıje el volt vágva. A gázpalackok nem 
hasadtak szét. A robbanást feltételezhetıen nyílt láng vagy elektromos szikra okozhatta. A 
keletkezett tüzet az egységek eloltották, kiterjedt tőz nem keletkezett. Az épületbıl 15 lakó 
lett kimenekítve. Személyi sérülés nem történt, anyagi kár 300.000 Ft. Lakosságvédelmi 
intézkedésre nem került sor. 

2017 áprilisában a Mátra és a Bükk-hegység területén nagy mennyiségő csapadék hullott 
le. A csapadék az évszaktól eltérı módon, hó formájában hullott. A faágakon felhalmozódott 
hó és jég következtében faágak szakadtak le és több fa kidılt, eltorlaszolva és veszélyeztetve 
a közlekedést. A hegyvidéki területeken több tőzoltóság, erdészeti dolgozók és az 
áramszolgáltató munkatársainak közremőködésével napokon keresztül tartó munkálatokkal 
sikerült a kidılt fákat eltávolítani az úttestrıl és a leszakadt elektromos légvezetékeket és 
egyben az áramellátást visszaállítani. 

2017. május 13-14. különleges idıjárással kapcsolatos esemény miatt a hivatásos 
egységek 28 helyszínen végeztek vízeltávolítást, 1 helyszínen végeztek oltást (villám csapott 
hétvégi házba, amely leégett). Az ÖTE-k összesen 33 helyszínen végeztek vízeltávolítást. 
Markaz ÖTE 6 helyszínen, Gyöngyöshalász ÖTE 9 helyszínen, Vámosgyörk ÖTE 4 
helyszínen, Karácsond ÖTE 8 helyszínen, Árokszállás ÖTE 2 helyszínen, Abasár ÖTE 4 
helyszínen avatkozott be. Másnap a hivatásos egységek 19 esetben végeztek vízeltávolítást. 
Karácsond ÖTE 15, Gyöngyöshalász ÖTE 8 helyszínen végzett vízeltávolítást. MÁV 
fıirányító elmondása szerint Budapest és Miskolc között a vasúti közlekedés akadozott, 9 
autóbusz segítségével szállították az utasokat. Eger-Almár és Szarvaskı között fa dılt a vasúti 
sínekre, amelynek eltávolítása folyamatosan történt. A két nap alatt összesen kb 150 
adatlapot kaptunk a PAJZS rendszeren, hivatásos egységek 47 helyszínen, önkéntes 
egységek 56 helyszínen avatkoztak be.  

2017.06.21. Kompolt, Petıfi Sándor utca 31., jelzett helyen egy mezıgazdasági vontató, 
illetve pótkocsija, IBC tartályból elfolyó 600l gázolaj és gumik égtek 70m2-en. Innen át 
terjedt a tőz a melléképület tetıszerkezetére 30m2-en, és a családi ház tetejére 50m2-en. 
Beavatkoztak Eger/1, Füzes/1, Heves/1, Eger/vízszállító és Mátra KMSZ. 

2017.06.28. M3 autópálya 90-es és a 91-es km közötti szelvényébe, Miskolc irányába három 
különbözı helyszínen történt baleset. Vonult Gyöngyös/1 és Gyöngyös/2 gépjármőfecskendı. 
Az elsı eseménynél 2 személyautó és egy kisbusz ütközött  a kisbuszban 3 fı utas sérült, 
akiket a mentık elláttak, beszorult sérült nem volt. A második balesetben öt jármő volt 
érintett, egy zöldséget szállító kamion, egy kisbusz és három személyautó, személyi sérülés itt 
nem történt. A harmadik baleset helyszínén a rendırség intézkedett, a gépkocsit elszállították 
a helyszínrıl, személyi sérülés itt sem történt. A 90-es km szelvénytıl teljes pályazár volt. 
Személyi sérülés: 2 súlyos 1 könnyő. Anyagi kár: 10 M Ft. 
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2017.07.05. Tiszanána, Jókai Mór út 3., a jelzett helyen egy családi ház, vélelmezhetıen 
vezetékes gázrobbanás következében összeomlott. Vonult Nána/1, Heves/1 és Mátra/KMSZ. 
A házban egy fı tartózkodott a robbanás ideje alatt, ıt az elsı kiérkezı egység kimentette a 
romok alól és a mentısöknek átadta. A mentısök elmondása alapján az idıs hölgy súlyos, 
életveszélyes sérüléseket szenvedett a baleset során és mentıhelikopterrel Budapestre 
szállították. Az eset során 2 millió Ft. értékő kár keletkezett. 

2017.07.06. Heves, Külterületén  leégett 23 ha lábon álló gabona. A helyszínre vonult 
Heves/1, Füzes/1, Berény/1, Heves/vízszállító és Mátra/KMSZ. A tőz oltását az idıjárási 
viszonyok nehezítették. Az egységek 4 db gyorsbeavatkozóval és kéziszerszámokkal a tüzet 
eloltották. Személyi sérülés nem történt az anyagi kár a tulajdonosok elmondása alapján 6 
millió forint. 

2017.07.18. Hevesvezekény, Dózsa György utca 2. Jelzett helyen családi ház 
melléképületében egy VW Passat típusú személygépkocsi égett, melyet az egységek 2 db 
gyorsbeavatkozó sugárral és 1 db C sugárral eloltottak. A lakóépületbıl 3 db 11,5 kg-os PB 
gázpalackot és 2 db kemping gázpalackot hoztak ki. Beavatkozott Heves/1, Füzes/1, 
Berény/1, Heves/vízszállító és Mátra/KMSZ. 

2017.08.03. M3 autópálya 80. km szelvény. Jelzett helyen egy kamion teljes terjedelmében 
égett. A kiérkezı Gyöngyös/1, Gyöngyös/2, Berény/vízszállító és Mátra/KMSZ egységek 4 
gyorsbeavatkozóval és kéziszerszámokkal eloltották a tüzet. A kamion sofırjét a 
mentıszolgálat munkatársai elszállították. A kigyulladt kamion rakománya papír és kávéfızı 
alkatrészek voltak. Budapest irányában teljes volt az útzár, a rendırség a forgalmat irányította. 
Egy másik kamion is érintett volt a balesetben, melynek sofırje és rakománya sem sérült. A 
tőzoltás után közútkezelı szakemberek az utat megtisztították, törmelékeket elszállították. A 
gyöngyösi egységek a mőszaki mentés ideje alatt felváltva biztosították a helyszínt. Anyagi 
kár 25.000.000 Ft volt. 

2017.08.05. Egerszalók, Széchenyi István út 4. Egy panzió konyhájában, olajsütı 
berendezésben az olaj meggyulladt, a lángok átterjedtek annak környezetére, és a 
nyílászáróra. A kiérkezı Eger/1, Eger/2 és Mátra/KMSZ egység egy 12 kg-os porraloltóval, 
illetve egy gyorsbeavatkozó sugárral a tőzet eloltotta. A konyhai helyiség, illetve az étterem 
füsttel telítıdött, melyet pozitív nyomású ventilátorral eltávolított, kiszellıztetett. Az épület 
padlásterébıl 14 fı szállóvendéget kimenekítettek, személyi sérülés nem történt. A 
gázszolgáltató a panziót a szolgáltatásból kizárta. Az épület kiszellıztetése után, a vendégek a 
szálláshelyükre visszatérhettek, további lakosságvédelmi intézkedésre nem került sor.  

A kárérték 3 000 000 Ft volt. 

2017.10.14. Kál, Vasút utca 1. A jelzett helyen egy 10x20m épület, amely a Kál-Kápolnai 
pályafenntartók épülete, teljes terjedelmében égett. Vonult Füzes/1, Heves/1, Eger/2, 
Eger/vízszállító, Kövesd/vízszállító és Mátra/KMSZ. Az egységek 1db C sugárral 
beavatkoztak. Személyi sérülés nem történt, a tőz vélhetıen az épület konyhájában elektromos 
zárlat következtében keletkezett.   

2017.12.14. Mezıtárkány, Kossuth major 1. A jelzett helyen, 40 nm-es zsírsütı helyiségben 
tőz keletkezett. A helyszínre Füzes/1, Kövesd/1, Mezıtárkány ÖTE/1 és Mátra/KMSZ vonult. 
Az egység beavatkozását nehezítette a nagy területre kiterjedt sőrő füst, és a zárt nyílászárók. 
Az anyagi kár 30 millió forint. Lakosságvédelmi intézkedésre nem került sor. 

 

 

 



3. számú melléklet 
Polgári védelemi szakterület 
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Polgári védelmi ellenırzések 
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3. számú melléklet 
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4.számú melléklet 
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5. számú melléklet 

 

Iparbiztonsági szakterület 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


