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Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tájékoztató a 2018 évi tevékenységről

1. 2018. év legfontosabb feladatai

2018.  évben  megújítottuk  az  együttműködési  megállapodásokat  a  működési  területünkön
tevékenységet vállaló önkéntes tűzoltó egyesületekkel.  Kiemelt  figyelmet fordítottunk a fehér
folton  közreműködő,  vagy  önálló  beavatkozást  vállaló  önkéntes  tűzoltó  egyesületekre,  ezzel
elősegítve a káresetek felszámolásában történő szerepvállalásuk hatékonyságát.

A tudatos veszélyhelyzet-megelőzés érdekében a meghirdetett  sajtó kampányokon túl minden
településre eljutattuk az adott időszakokhoz kapcsolódó figyelemfelhívó tájékoztatónkat, melyet
az  önkormányzatok  a  helyben  szokásos  módon  ismertettek  a  lakossággal.  Ezekben  a
tájékoztatókban nem csak a veszélyeztető tényezők vannak megjelenítve,  hanem a követendő
magatartási  szabályok  is,  ezzel  erősítjük  a  lakosság  öngondoskodási  képességét.  Ezen
tájékoztatások szélesebb  körű  megismertetésében  jelentős  szerepet  játszanak a  közbiztonsági
referensek,  akik  az  írásos  anyagokon  túlmenően  negyedévente  továbbképzéseken  minden
szakterületre  vonatkozóan  friss  információkat  kapnak az  elvégzett  és  a  várható  feladatokról.
Ugyancsak  kiemelt  szerepet  kap  ezen  feladatkörben  a  tanuló  ifjúság  elméleti  felkészítése,  a
gyakorlatokba és gyakorlásokba történő bevonása a közösségi szolgálat keretében.

Az önvédelmi képességek növelése és a beavatkozások eredményességének javítása érdekében
végrehajtottuk  négy  járási  önkéntes  mentőcsoport  újraminősítő  gyakorlatát,  ennek
eredményeként több területre újra megszerezték a beavatkozáshoz szükséges nemzeti minősítést.

A  védelmi  igazgatás  hatékony  működése  érdekében  tovább  mélyítettük  a  helyi  védelmi
bizottságok  elnökei  és  elnökhelyettesei  együttműködését  gyakorlatokon  és  közös
továbbképzéseken. Az eddigiekhez hasonlóan a megyei és a helyi védelmi bizottságok képviselői
minden esetben  részt  vettek  azokon a  területi  önkéntes  mentőszervezetek  számára szervezett
gyakorlatokon, melyek az azonosított természeti kockázatokra épültek.

Az integrált hatósági tevékenység kiemelt prioritásként kezelte a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházások eljárásainak zökkenőmentes lefolytatását.

Folyamatosan végezzük a Seveso III. hazai jogrendbe emelésével kapcsolatos veszélyes üzemi
ellenőrzéseket,  a  biztonsági  dokumentációk  hatósági  felülvizsgálatát.  Nagy  hangsúlyt
fektetettünk  az  üzemekben  tárolt  és  felhasznált  veszélyes  anyagok  kapcsán  végezett
üzemazonosítási szemlék végrehajtására. A biztonság tudatosság növelése érdekében ismertettük
az üzemeltetőkkel az eddig bekövetkezett üzemzavarok tapasztalatait.

Az informatikai biztonság érdekében többször tartottunk tudatosító előadásokat a közbiztonsági
referensek  és  pedagógusok,  valamint  alkalmanként  diákok  részére  is.  Az  év  végén  nagy
érdeklődés kísérte a külső előadók által végrehajtott konferenciát is, ahol a kormányhivatal és a
katasztrófavédelem részéről közel 150 érdeklődő volt jelen. 

Kimenő iratainkat  -  a  jogszabály  által  meghatározott  kivételektől  eltekintve  -  elektronikusan
készítjük, majd ezeket elektronikusan expediáljuk. Bejövő irataink 100%-a elektronikus, vagy
azzá alakítjuk, kimenő irataink több mint 80%-a elektronikusan készült 2018-évben.

Tovább bővült  gépjárműparkunk,  az  év  folyamán új  gépjárműfecskendő és  vízszállító  került
igazgatóságunkra, illetve 5db ügyintézői gépjárművet kaptunk, melyből 2 db elektromos autó. 

2



Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tájékoztató a 2018 évi tevékenységről

2. Tűzvédelem

Heves  megye  mentő-tűzvédelmi  feladatait  a  két  katasztrófavédelmi  kirendeltség  (Eger  és
Gyöngyös) alá tartozó – folyamatos készenléti egységgel rendelkező – három hivatásos tűzoltó-
parancsnokság  (Eger,  Gyöngyös,  Hatvan),  három  katasztrófavédelmi  őrs  (Füzesabony,
Pétervására  és  Heves),  két  önkormányzati  tűzoltóság  (Bélapátfalva  és  Tiszanána)  és  két
alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóság (Mátrai Erőmű és Bánya) látja el.
Megyénk  készenléti  egységei  működési  területükön  2018.  évben  2443  alkalommal  vonultak
káreseményhez. Ebből 1329 tűzeset, valamint 1114 műszaki mentés volt. A beavatkozások több
évre visszamutató alakulását az  1. sz. melléklet 1-2 diagramja szemlélteti.  Magasabb riasztási
fokozatban (II. Kiemelt és III. Kiemelt) tényleges beavatkozásra 7 esetben került sor.
Az év legjelentősebb természeti eseménye a 2018. júniusában a Bükk-hegység északi peremén
lehullott  nagy  mennyiségű  csapadék  volt. Az  észak-hevesi  hegyvidéki  településeken  az  egri
hivatásos  és  a  bélapátfalvai  önkéntes  tűzoltók,  valamint  a  szilvásváradi  önkéntes  tűzoltó
egyesület közreműködésével történt a káreset felszámolása.
A hivatásos tűzoltóparancsnokságok működési területén összesen 26 önkéntes tűzoltó egyesület
tevékenykedik,  melyből  23  egyesülettel  van  együttműködési  megállapodásunk.  Az  önkéntes
tűzoltó egyesületek 195 alkalommal vettek részt káresetek felszámolásában, segítve a hivatásos
egységek munkáját. Továbbra is célunk, hogy azokon a területeken szerveződött egyesületeket
támogassunk leginkább, ahol a legközelebbi tűzoltóegység kiérkezésének ideje meghaladja a 20
percet.  Az  megye  önkéntes  egyesületeinek  elhelyezkedését  az  1.  sz.  melléklet  3.  diagramja
mutatja.
Szabadtéri tűzesetekhez 2018. évben 378 esetben riasztották a tűzoltóságok készenléti egységeit.
A  nyári  időszakban  a  nagy  hőség  és  hosszantartó  szárazságnak  köszönhetően  a  szabadtéri
tűzesetek száma a 2017. évhez képest 42 %-os csökkenést mutat. (1. sz. melléklet, 4. diagram). A
szabadtéri  tűzeseteket követő helyszíni ellenőrzések, hatósági eljárások lefolytatása, illetve az
OTSZ változása hozzájárult ahhoz, hogy az esetek száma csökkent. 

Folyamatosan  felhasználtuk  az  elmúlt  évek  káreseteinek  tapasztalatait,  valamint  a
műveletelemzéseket és a veszélyhelyzeti  prognózisokat az állomány képzési és továbbképzési
rendszerében. A tűzoltó erők elméleti és gyakorlati ismereteinek bővítése, taktikai felkészültsége
érdekében  rendszeresek  a  gyakorlatok,  melyek  célja  a  tűzoltás  és  műszaki  mentés  során
alkalmazandó  tűzoltó  felszerelések,  eszközök  használatának,  a  végrehajtás  fogásainak
készségszintű elsajátítása, az állomány taktikai bevethetőségének szinten tartása, fejlesztése,  a
tűzoltás, műszaki mentés vezetésének, a tűzoltásnál szervezhető beosztási feladatok gyakorlása,
az  ezekkel  kapcsolatos  ismeretek  ellenőrzése.  Összesen  11 megyei  gyakorlatot  tartottunk az
irányításunk alá  tartozó  hivatásos  tűzoltóparancsnokságok  részére  2018.  évben.  A gyakorlati
helyszínek megválasztásánál törekedtünk arra,  hogy a megye területén  speciálisan előforduló
veszélyekre  felkészítsük  a  beavatkozó  állományt,  és  meggyőződjünk  az  általuk  elsajátított
ismeretek készségszintű alkalmazásáról. Felkészítettük és ellenőriztük a beavatkozó állományt
többek között  a  széndioxid  gyógygáz által  telített  térben  való  beavatkozásra,  a  szilvásváradi
ménes  állományának  segítségével  szimuláltuk  a  nagytestű  állatok  mentését,  nehezen
megközelíthető területen az eltűnt személyek felkutatását, mentését a Mátrában, életmentést  a
mustgázzal telített térből és a szénhidrogén származékokkal kapcsolatos beavatkozások kapcsán. 
A gyakorlatok megszervezésekor célként fogalmazódott meg, hogy a tűzoltáshoz és a műszaki
mentéshez  riasztott  erők,  valamint  a  feladat  végrehajtása  során együttműködő társszervek  és
közreműködő hatóságok munkáját összehangoljuk, ismereteiket továbbfejlesszük, hogy egy éles
bevetés során az életmentés és a kárfelszámolás gyors, pontos, szakszerű és hatékony legyen. 

3



Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tájékoztató a 2018 évi tevékenységről

2018.  évben  az  önkéntes  tűzoltó  egyesületek  támogatására  kiírt  pályázaton  22  egyesület
pályázott sikeresen, ahol a megítélt összeg 17 965 427.-Ft volt. Az új pályázati rendszerben a
különböző  adottságú  egyesületek  helyzetüknek  és  lehetőségeiknek  megfelelő  támogatásban
részesülhettek. 

A  Heves  Megyei  Tűzmegelőzési  Bizottság  olyan  megyei  tűzmegelőzési  tevékenység
megvalósítását tűzte ki célul, amely a tűzoltási és tűzvizsgálati munka tapasztalatait hatékonyan
tudja  felhasználni.  Fontos  feladata  a  tűzmegelőzési  célú  tájékoztatási,  oktatási,  nevelési  és
felvilágosítási  tevékenység  ellátása,  valamint  a  tűzmegelőzési  hatósági  eljárások
hatékonyságának  növelése  érdekében  javaslatok,  észrevételek  megfogalmazása.  Annak
érdekében, hogy célját megvalósítsa, 2018. évben 146 rendezvényen, programon jelent meg és
hívta  fel  az  érdeklődők  figyelmét  a  szezonális  veszélyek  megelőzésének  lehetőségeire.  A
rendezvényeken  jelentős  érdeklődés  volt  a  lakosság,  különösen  a  gyerekek  részéről  a
tűzmegelőzési  sátor  iránt.  Óvodás  és  iskolás  gyermekekkel  ismertettük  meg  az  erdők
védelmében  betartandó  tűzvédelmi  szabályokat  az  erdészet  által  szervezett  programokon
Egerben  és  Gyöngyösön  egyaránt.  Áprilisban  a  „Szakmák  Éjszakáján”  a  tűzoltók  is
bemutatkoztak,  ahol a tűzmegelőzési  ismereteken túlmenően tűzoltó technikákkal és a mentő
tűzvédelemi szakterületen dolgozó tűzoltókkal is találkozhattak a diákok. Az adventi időszakban
két helyszínen látványos gyakorlati bemutatóval hívtuk fel a lakosság figyelmét a lakószobában
és a konyhában leselkedő veszélyforrásokra, valamint azok megelőzésének lehetőségeire.

3. Polgári védelmi szakterület

Igazgatóságunk illetékességi területén 10 I., 29 II. és 82 III. katasztrófavédelmi osztályba sorolt
település van. Megyénkben a kockázatok figyelemmel kísérése folyamatos, a tavalyi évben nem
volt  változás  a  települések  katasztrófavédelmi  osztályba  sorolásában.  (2.  számú melléklet  1.
diagram)

A polgári védelmi feladatok végzése során továbbra is nagy hangsúllyal bírnak a megelőzést
szolgáló  helyszíni  ellenőrzések.  Fontos  feladatként  jelentkezik  a  természeti  kockázatok
folyamatos  kontrollálása,  így  az  ellenőrzések  zömét  a  víztározók,  a  települési  vízelvezető
rendszerek, védművek, a fák, fasorok állapotának vizsgálata teszi ki. A megyei közútkezelőkkel
közösen  2018-ban  is  felmértük  a  téli  időjáráshoz  kapcsolható  kockázati  helyszíneket.  A
népegészségügyi szakigazgatási szervek munkatársaival a településeken lévő befogadó helyek
állapotának  vizsgálata  folyamatos.  Az  ellenőrzések  folyamán  feltárt  hiányosságok
megszüntetésére mind az önkormányzatok, mind az egyéb érintett szervek (vízügy, közútkezelő)
–  saját  hatáskörükben,  a  lehetőségeikhez  mérten  –  a  szükséges  intézkedéseket  megtették,
kihasználva a közfoglalkoztatási program lehetőségeit, így már több olyan problémát is sikerült
megoldani, ami évről évre veszélyeztette az érintett település lakóit. Az ellenőrzések számát a 2.
sz. melléklet 2. diagramja mutatja.

Az  igazgatóság  együttműködése  a  kormányhivatallal  és  a  járási  hivatalok  vezetőivel
zökkenőmentes,  így  teljes  mértékben  eleget  tudunk  tenni  a  jogszabályok  által  a
katasztrófavédelemre  ruházott  kötelezettségeinknek. A  megyei,  valamint  a  helyi  védelmi
bizottsági ülésekre a katasztrófavédelmi elnökhelyettesek előterjesztéseket készítenek az aktuális
feladatokról  és  a  bekövetkezett  eseményekről  (pl.  vizek  kártételei,  illetve  a  téli  kockázatok
kezelésére való felkészülésről). A települési vezetők tervező, szervező munkáját segíti, hogy a
megye valamennyi I-II . katasztrófavédelmi osztályba sorolt településén van a számukra előírt
képzésben részesült közbiztonsági referens. 

Az  elmúlt  években  előtérbe  került  az  olyan  önkéntes  mentőszervezetek  bevonása  a  polgári
védelmi  rendszerbe,  amelyek  a  mentési  feladatok  végrehajtásában  közreműködhetnek  és
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speciális tudásukkal segíteni tudják a hivatásos szakemberek munkáját. Ennek a feladatkörnek az
egyik alappillére a megyei rendeltetésű önkéntes mentőszervezet, a MÁTRA mentőcsoport. A
mentőcsoport  tagjai  2017-ben  sikeresen  teljesítették  a  Nemzeti  Minősítő  Rendszer
követelményeit.  2018-ban pedig  elkezdtük a  járási  mentőcsoportok  újra  minősítését.  Az  egri
járás Dobó Mentőcsoportja, a füzesabonyi járás Rima-Laskó Mentőcsoportja, pétervásárai járás
Tarna Mentőcsoportja,  a bélapátfalvai járás Bélkő Mentőcsoportja egy összevont  gyakorlaton
vett  részt,  ahol  sikeresen  teljesítették  az  újra  minősítés  feltételeit,  így  a  következő  5  évben
alapvető árvízvédelmi, könnyű városi kutatás és mentési feladatokra bevethetőek. Tovább növeli
az állampolgárok biztonságérzetét az is, hogy napjainkig már összesen 389 fővel 38 települési
mentőcsoport is megalakult a veszélyeztetett településeken. A 2018-as gyakorlatok célja az volt,
hogy a települési  mentőcsoportok gyakorolhassák a  minősítéseken  megszerzett  szaktudást.  A
tavalyi évben a gyakorlatainkon a köteles polgári védelmi állomány tagjai közül 1040 fő, míg az
önkéntesek közül 209 fő vett részt. 

Évenkénti  visszatérő feladat, hogy a hatósági munkánk tapasztalatai alapján felülvizsgáljuk a
meglévő  területi,  járási  és  települési  veszély-elhárítási  terveket.  Tapasztalataink  alapján
megállapítható, hogy a tervek használhatók, de sok esetben hiányoznak, vagy nem megfelelők 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 lehetőleg minden település rendelkezzen jóváhagyott tervvel.

2018. 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 képviselői is.
A  gyakorlatok  során  minden  esetben  a  megyénkre  jellemző,  várható  beavatkozásokat  és  a
tényleges veszélyeztetettségeket vesszük figyelembe. 

A katasztrófavédelem polgári védelmi feladatrendszerének változásáról több fórumon keresztül
is  tájékoztattuk  a  lakosságot,  melynek  érdekében  felvettük  a  kapcsolatot  az  állami  és
önkormányzati vezetőkkel, pedagógusokkal, lakóközösségekkel. 
Az  aktív  lakosságtájékoztatásra  a  megyében  több  módszert,  fórumot  alkalmaztunk.  („Kék
lámpás Nap”, kirendeltségek nyílt napjai, stb.) Az eddigi jó gyakorlatnak megfelelően a várható
veszélyeztetettségekre  felhívó  lakosságtájékoztató  kiadványokat  (a  téli  rendkívüli  időjárás,
hőség,  valamint  az  ár-belvízi  helyzetre  való  felkészülés  feladatairól)  a  megye  minden
településére eljutattuk, hogy a lakosság megismerhesse a településére jellemző veszélyeket. 
Az  elmúlt  évek  tapasztalatai  alapján  segítettük  a  középiskolásoknak  az  előírt  közösségi
szolgálatuk  teljesítését.  Jelenleg  25 középfokú  oktatási  intézménnyel  van  együttműködési
megállapodásunk, melyből 2018-ban szervezetszerűen 263 diák kezdte meg nálunk a számára
előírt óraszámának teljesítését. 

Az  illetékességi  területünkön  5  település  (Füzesabony, Hort,  Vámosgyörk,  Sirok,  Nagyréde)
rendelkezik  külső  védelmi  tervvel.  A  tervek  formailag  és  tartalmilag  egységesek,  azok
megfelelnek  a  hatályos  jogszabályban  előírtaknak.  A  települések  honlapjain  folyamatosan
elérhetőek  a  külső  védelmi  tervhez  kapcsolódó  lakossági  tájékoztatók.  A tervekben  foglalt
feladatok gyakoroltatására a tavalyi évben 3 teljes  körű és 1 részleges gyakorlatot hajtottunk
végre  az  azokban  szereplő  társszervekkel.  Füzesabony  város  2018-ban  lett  kötelezve  külső
védelmi terv készítésre, így az első gyakorlatra 2019. évben kerül sor.

2018-ban  jellemzően  pince,  partfal  és  út  problémák  miatt  nyújtottak  be  az  önkormányzatok
pályázatot  vis  maior  támogatásra.  Kiemelkedő  volt  viszont  a  Szilvásvárad  környéki
felhőszakadás,  ami  jelentős  károkat  okozott.  Az  érintett  14  önkormányzat  a  15  esettel
kapcsolatban  2018-ban  586 666 738,-  Ft  kárt  jelentett  be.  A benyújtott  pályázatok  közül  a
Belügyminisztérium ötöt már elbírált, a többi még elbírálás alatt van.
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4. Hatósági tevékenység

4.1. Tűzmegelőzési szakterület

A megye  területén  2018.  évben  közel  3000  db hatósági  ellenőrzést  végeztünk,  melyeket  az
utóbbi évek helyi és országos tapasztalatai alapján, a veszélyeztetettség mértékének megfelelően
kiválasztott intézménytípusokra tematikusan fókuszáltunk. Mindezzel az elsődleges célunk volt,
hogy  a  kiválasztott  létesítmények  tűzvédelmi  helyzetét  javítsuk  a  megelőzés  preventív
eszközeivel, és ezzel az ügyfelek részére segítséget nyújtsunk. Mivel jelentősebb érdek fűződik a
jogszerű állapot gyors helyreállításához, mint a szankcionáláshoz, ezért a tematikus ellenőrzések
előtt minden esetben tájékoztató kampányt folytattunk, hogy a fenntartók felkészülhessenek az
ellenőrzésekre,  mélyebben  megismerhessék  a  jogszabályi  előírásokat.  Az  előzetes  fórumok
hozadéka volt, hogy jelentősen csökkent az ellenőrzésenként feltárt hiányosságok száma, illetve
párhuzamosan az alkalmazott szankcióké is.
A  szakterület  munkáját  a  preventív,  szolgáltató  hatósági  tevékenység  jellemezte.  Az
állampolgárok,  szakmai  szervezetek,  kamarák,  intézményfenntartók  jogkövető  magatartását
különféle közlemények, tájékoztatók kiadásával, konferenciák szervezésével segítettük elő. Fő
célunk a megelőzés  hatékonyságának növelése volt,  ennek érdekében szezonálisan jelentkező
kockázati  tényezőkre  tekintettel  adtunk  ki  közleményt,  valamint  tájékoztatást  az  érintettek
számára. Az év során a szabadtéri tűzesetek számának csökkentése, a nyári betakarítási munkák
tűzvédelmének elősegítése, a bevásárlóközpontok és az általános iskolák tűzvédelmi helyzetének
javítása állt a hatósági munka központjában. 
A nagy tömegeket érintő zenés-táncos rendezvények engedélyezését és ellenőrzését továbbra is
kiemelt feladatként kezeltük. Több előzetes konzultációt, helyszíni egyeztetést tartottunk a Fest
Eger  rendezvénysorozat  szakhatósági  engedélyezési  eljárásának keretén  belül,  melynek során
folyamatosan egyeztettünk Eger MJV jegyzőjével és az érintett társszervekkel.

Kérelemre  és  hivatalból  2018.  évben  1419  db  elsőfokú  hatósági  eljárás  indult,  ez  35%-os
csökkenés  az  előző  évi  adatokhoz  képest.  Az  eljárásaink  között  az  utóbbi  évekhez  mérten
továbbra is magas volt az építőiparhoz kötődő engedélyezési eljárások száma. 
A 2018. évben indult tűzvizsgálati eljárások száma 11 db volt. 5 eljárás indult a vezető szakmai
döntése  alapján,  1  haláleset  miatt,  3  esetben  bűncselekmény  gyanúja,  1  esetben  súlyos,
életveszélyes  sérülés,  1  esetben  III-as  riasztási  fokozat  elrendelése  miatt.  A  kollégák  a
tűzvédelmi használati szabályok teljesülésének vizsgálatát is elvégezték. A 2018. évben indult és
lezárt 11 db eljárásból a tűz keletkezési oka 6 esetben megállapításra került, míg 5 esetben volt
ismeretlen. Az ügyfelek a kiadott tűzvizsgálati jelentéseket nem fellebbezték meg.

Igazgatóságunk és kirendeltségei előtt 2018. évben 588 db elsőfokú szakhatósági eljárás indult.
Ez az előző évhez képest 20 %-os növekedést jelent. Az építési ügyekben indult szakhatósági
eljárások száma 2018.  évben 369 db.  Másodfokú szakhatósági  eljárás 1 esetben  indult  és  az
ügyben kiadott helybenhagyó döntés kiadásával zárult.

Az  Igazgatóság  a  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  beruházások
engedélyezésére  hatósági  és  szakhatósági  jogkörrel  rendelkezik.  2018.  évben  összesen  68
esetben  szakhatósági  állásfoglalás  kiadása,  míg  49  esetben  hatósági  engedély  kiadásának
ügyében keresték meg Igazgatóságunkat.
Heves  megye  területén  a  kéményseprő-ipari  közszolgáltatás  ellátását  hatósági  kontroll  alatt
tartjuk.  A megyénk  területén  működő  kéményseprő-ipari  közszolgáltatókat  nyilvántartjuk.  A
tervezett hatósági ellenőrzéseket és a lakossági bejelentéseket kivizsgálva megállapítható, hogy a
kéményseprő-ipari feladatellátást megyénk területén megfelelő szakmai színvonalon végzik. 
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4.2. Iparbiztonsági szakterület

Megyénkben  21  veszélyes  üzem  –  3  felső,  7  alsó  küszöbértékű,  11  küszöbérték  alatti  -
rendelkezik  katasztrófavédelmi  engedéllyel,  melyből  20  már  üzemel,  egy  küszöbérték  alatti
létesítmény  még  építés  alatt  áll.  A benyújtott  dokumentációk  valóságtartalmát  öt  helyszíni
szemlén  vizsgáltuk.  Valamennyi  leszemlézett  telephelyen  megállapítottuk,  hogy  teljesültek  a
biztonságos üzemeltetés feltételei, ezért a működési engedélyek kiadásra kerültek. 

A veszélyes  üzemekben  rendszeresen  tartunk időszakos hatósági  ellenőrzéseket,  vizsgáljuk  a
súlyos káresemény-elhárítási tervek megfelelőségét, illetve az üzemek által kötelezően tartandó
belső védelmi terv gyakorlatokat is ellenőrizzük. A veszélyes üzemek üzemeltetőivel folyamatos
kapcsolatban állunk. Megállapítható, hogy a több éve üzemelő veszélyes üzemekben a biztonság
érdekében megfelelő intézkedések születnek. A biztonság magas szinten tartása érdekében, az
üzemeltetők  törekednek  a  nemzetközi  piaci  elvárásoknak  megfelelni,  a  hazai  jogkörnyezet
követelményeit  betartani.  A  hazai  szabályozásoktól  eltérő  szigorításokat  jellemzően  a
nemzetközi biztosítók, vagy a hazai és a külföldi tulajdonos szigorúbb elvárásai diktálták.  Az
ellenőrzések hiányosságot nem állapítottak meg.
Az illegális  veszélyes  anyagokkal  történő tevékenység felderítése érdekében  üzemazonosítási
szemléket  tartunk,  melyek  során  vizsgáltuk  a  tárolt,  vagy  felhasznált  veszélyes  anyagok
mennyiségét,  fajtáját.  Kiemelt  üzemazonosítási  feladat  volt  a  hűtőipari  tevékenységet  végző
vállalkozások  felderítése  és  szemléje.  Az  ellenőrzéseken  kirívó  szabálytalanságot  nem
tapasztaltunk.  Több  ipari  üzemben  a  társhatóságok  bevonásával  közös  hatósági  ellenőrzést
szerveztünk.  Az  ellenőrzéseken  a  munkavédelmi,  népegészségügyi,  állategészségügyi,
tűzvédelmi  és  az  iparbiztonsági  hatóságok  vettek  részt.  Ezen  ellenőrzések  során  a
katasztrófavédelem  részéről  a  tűzvédelmi  előírások  teljesülését  is  vizsgáltuk.  Megyénkben  a
2018. évben sem történt veszélyes ipari üzemben iparbiztonsági káreset.

A veszélyes áruk szállítására vonatkozó követelmények betartatása érdekében a közúti és vasúti
szállítások ellenőrzése rendszeres. Az ellenőrzéseket önállóan, vagy a társhatóságokkal közösen,
a szabálytalan szállítások felderítése érdekében végezzük. 2018. évben közúton 93, telephelyen
36  alkalommal  hajtottuk  végre  veszélyes  áruk  szállításának  ellenőrzését.  Az  ellenőrzések
alkalmával összesen  910 közúti  szállító  járművet  vizsgáltunk át,  melyből  238 járművön volt
feltüntetve, hogy  veszélyes árut szállít,  672 db pedig „nem jelölt” jármű volt. A tapasztalatok
alapján kimutatható,  hogy a leghatékonyabb ellenőrzési  mód az,  amikor az autópályáról  egy
adott  időszakban  a  közlekedésben  résztvevő  összes  tehergépjárművet  kitereljük  és
leellenőrizzük. Ezeken az ellenőrzési akciókon minden társhatóság jelen van, egymás munkáját
segítve végezzük az ellenőrzéseket.  A már több éve tartó rendszeres ellenőrzések eredménye,
hogy a veszélyes áru szállítás résztvevői egyre jogkövetőbbek, a feltárt hiányosságok többnyire a
gépkocsivezetők  figyelmetlensége  miatt  következett  be.  Jellemzően  a  járművek  szabálytalan
jelölését, a készenlétben tartott tűzoltó készülékek felülvizsgálatának lejáratát, a szállított áruk
rögzítésének  hiányát,  vagy  a  szállítást  kísérő  iratok  pontatlan  kitöltését  állapították  meg  az
ellenőrök  hiányosságként.  A  mezőgazdasági  vállalkozók  részére  tartott  tájékoztatókon  a
veszélyes  áruk  szabályos  szállítására  is  felhívtuk  a  figyelmet,  melynek  köszönhetően  a
mezőgazdasági üzemanyag és vegyszer szállítások során hiányosságot nem tártunk fel. A nem
jelölt tehergépjárművek ellenőrzése során célunk volt az illegális  veszélyes áruk szállításának
felderítése.  Ezen járművek ellenőrzése során illegális  veszélyes áru szállítást nem tártunk fel,
ellenben a készenlétben tartott  tűzoltó készülék  ellenőrzése  során több esetben  is  tűzvédelmi
szabályok  megsértése  miatt  eljárást  indítottunk. A  felmerülő  hiányosságok  megszüntetése
nagymértékben hozzájárult mind a közlekedés, mind a lakosság biztonságának növeléséhez. 
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A veszélyes áruk vasúti szállítását is rendszeresen ellenőriztük közforgalomban, és telephelyen
is.  Az ellenőrök csupán néhány esetben tártak fel hiányosságot. A vasúti ellenőrzéseink során
összesen  670 vasúti  kocsit  vizsgáltunk át,  6  esetben  tártunk fel  hiányosságot  és  indítottunk
eljárást. A vasúti veszélyes áruk fuvarozása során a jellemző hiányosságok voltak a vasúti kocsik
veszélyes áru szállításához előírt  jelölésének hiánya, a töltő-lefejtő csatlakozások csavarokkal
történő  rögzítésének  hiánya,  illetve  egy  alkalommal  szivárgó,  sérült  tartályú  vasúti  kocsi
esetében is intézkedni kellett.

Az igazgatóság illetékességi területén, a veszélyes áruk fuvarozása során egy baleset történt a
hatvani vasútállomás területén, 2018. október 25-én. Egy 34 kocsiból álló vonatszerelvény egyik
tartálykocsijának megsérült a palástja, és körülbelül egy tíz milliméter átmérőjű lyukon folyt ki a
sósav. A szerelvény átvizsgálását végző vonatkísérő személyzet  észlelte  a sérülést  és azonnal
megtette a bejelentést. A katasztrófavédelem egységei a sósav folyását tömítéssel megszüntették,
majd  a  sérült  vagont  kisorolták  és  egy  használaton  kívüli  vágányra  vontatták,  ahol  a
szakemberek előkészítették és végrehajtották az átfejtést. 

Megyénkben öt létesítmény került kijelölésre nemzeti létfontosságú rendszerelemként. 
Az  infrastruktúra  elemeket,  rendszereket  működtető  közszolgáltató  cégek  képviselőivel
(villamos  áram,  víz,  gáz,  távhő  szolgáltató),  diszpécserközpontjaival  folyamatosan  tartjuk  a
kapcsolatot,  elhúzódó  üzemzavarok  esetén  az  információáramlás  biztosított.  A  hatékony
együttműködés, a beavatkozásokra felkészülés, a kidolgozott káreset felszámolási tervek próbája
érdekében közös gyakorlatokat hajtottunk végre az infrastruktúrák üzemeltetőivel, melyeken a
katasztrófavédelem szervezeti  egységei,  a rendőrség,  a közútkezelő,  és az önkormányzatok is
részt  vettek.  A jövőben is  szorgalmazzuk az ilyen  együttműködési  gyakorlatok végrehajtását,
mert  a  lokálisan  kialakuló  nem várt  káresemények  hatását  ugyan nem csökkenthetjük,  de  a
kárfelszámolás időtartama jelentősen csökkenthető.
A  2018-ban  az  informatikai  biztonság  érdekében,  a  személyes  adatok  védelmében  a
közbiztonsági referensek képzésén, rendhagyó osztályfőnöki órákon, pedagógus felkészítéseken
tudatosító  előadásokat  tartottunk.  Novemberben  nagy  érdeklődés  kísérte  a  Heves  megyei
Kormányhivatalban a katasztrófavédelem és a külső előadók által tartott információ biztonsági
konferenciát is, ahol a megye kormányhivatali dolgozói és a katasztrófavédelem részéről 150
érdeklődő volt jelen.  
Az első félévben a Rotációs Kikapcsolási Renddel kapcsolatban egyeztetéseket hajtottunk végre
a villamos a víz-, és szennyvíz közművek üzemeltetőivel,  mely során elkészült javaslatainkat
jóváhagyta  a  Magyar  Energetikai-  és  Közmű-szabályozási  Hivatal  és  kiadta  a  megyénkre
vonatkozóan  65  létesítményre  a  Rotációs  Kikapcsolási  Renddel  kapcsolatos  kijelölő
határozatokat. 

A katasztrófavédelmi  mobil  labort  19  bejelentéshez  riasztották,  7  esetben  tűznél,  9  esetben
műszaki mentésnél avatkoztak be, 3 eset pedig téves jelzés volt. A mobil laboron rendszeresített
eszközökkel  a  beavatkozások  alkalmával  teljes  körű  felderítést  végeztek.  Vizsgálták  a  vegyi
anyagok  jelenlétét,  meteorológiai  méréseket  végeztek,  a  szélirány  meghatározásával
következtettek az esetlegesen káros anyagot is tartalmazó füstfelhő valószínű terjedési irányára,
valamint vízminőségi vizsgálatokkal ellenőrizték, hogy a vízfolyásba került-e szennyező anyag.
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5. Főügyeleti, műveletirányítási tevékenység 

5.1. Segélyhívások kezelése

Műveletirányító  ügyeletünk a  megye működési  területén  2018-ban 2436 káreseményt  kezelt,
amely egyaránt magába foglalja a tűzeseteket, műszaki mentéseket, a szándékosan megtévesztő
jelzéseket,  az  utólagos  bejelentéseket  és  a  téves  jelzéseket.  A megyei  tevékenységirányító
központ elhelyezésének, kialakításának, technikai felszereltségének és az ott szolgálatot teljesítő
szakemberek  szaktudásának  köszönhetően  bármilyen  káresemény  kezelése  során  a  megye
tűzoltó  erőinek  tervezésére  és  irányítására  maximálisan  alkalmas.  A segélykérő  hívások  az
ország két pontján (Miskolc, Szombathely) létrehozott ún. hívásfogadó központba érkeznek be.
A  hívásfogadó  operátor  feladata  a  bejelentő  kikérdezése,  a  riasztási  adatlap  kitöltése  és  a
megfelelő szervezethez (rendőrség, katasztrófavédelem, mentőszolgálat) történő továbbítása. Az
operátor az eseményre vonatkozó releváns információval feltöltött adatlapot elküldi az érintett
megye  vagy  főváros  katasztrófavédelemi  műveletirányító  ügyeletére  (amely  a  rendőrséggel
együttműködve  közös  légtérben  látja  el  feladatát).  A  katasztrófavédelem  műveletirányító
ügyelete  a  riasztási  lapon  szereplő  információ  alapján  értékeli  az  eseményt  és  riasztja  a
megfelelő tűzoltó erőt és technikát az esemény mielőbbi felszámolása érdekében.

5.2. Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat

A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat 2018. évben 105 esetben vonult káreseményhez, amely
a megoszlást tekintve 18 tűzesetet, 13 műszaki mentést és 74 téves jelzést jelent.  A tűzesetek
során  ipari  és  közösségi  létesítmények,  lakóházak,  nagyobb  kiterjedésű  szárazfű  tüzek,  a
műszaki  mentések  során  gépjárműbaleset  és  gázszivárgás  alkalmával  történt  a  szolgálat
kivonulása.  Beszámolási  időszakban 35 esetben  helyszíni  szemlét  hajtott  végre,  amelyből  11
esetben gázvezeték átvágás, 11 esetben szakhatósági eljárás keretében pirotechnikai termékek
felhasználási  helyszínének  szemléje,  1  alkalommal  vízügy-vízvédelem  és   12  alkalommal
tűzvizsgálati  eljárás  részcselekményeként  tűzeseti  helyszíni  szemle  történt.  A pirotechnikai
termékek  átmeneti  tárolásának  és  forgalmazásának  ellenőrzését  14  esetben,  kéménytűz
ellenőrzését 3 esetben hajtotta végre a szolgálat.

6. Gazdálkodás

A  Gazdasági  Igazgatóhelyettesi  Szervezet  biztosította  az  alapfeladatok  zökkenőmentes
végrehajtását, a költségtakarékos, szabályozott gazdálkodást.
Az igazgatóság technikai szerállományába összesen 61 db gépjármű tartozik, ebből készenléti
szer 23 db. 2018-ban egy új RÁBA R16 Heros Aquadux-X típusú tűzoltófecskendővel és egy
10.000 literes beépített víztartállyal rendelkező vízszállítóval bővült gépjárműparkunk, továbbá 5
új  ügyintézői  személygépkocsit  is  kaptunk,  melyek  közül  2  jármű  elektromos  meghajtású.
Ingatlangazdálkodásunk összesen 14 db ingatlanra terjed ki, melyek kezelését, karbantartását és
üzemeltetését  végezzük.  A  BM Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság a  Környezeti  és
Energiahatékonysági  Operatív  Program  (KEHOP) keretében  pályázott  a  Gyöngyösi
Tűzoltólaktanya építésére. A munkálatok 2019-ben kezdődhetnek. 
A tűzoltó- és különleges szerállomány az előírt málhával rendelkezik. A járművekre málházott
hidraulikus  feszítő-vágó berendezések,  szivattyúk,  aggregátorok,  láncfűrészek,  létrák,  kötelek
bevizsgáltak,  a szolgálat  ellátásának biztosítására alkalmasak, karbantartásuk, felülvizsgálatuk
rendszeresen megtörtént. 

Az egri hivatásos tűzoltóparancsnokság híradó ügyeletén lévő régi híradópult komplett vezérlő
rendszerét  korszerű  és  egyben költséghatékonyan üzemeltethető  vezérlő  rendszerre  cseréltük,
mely képes a „PAJZS” műveletirányítási rendszeréből kapott riasztások azonnali vételére és a
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helyi gépészeti vezérlés automatikus és manuális működtetésére. 
2018. év végén 8 db kézi és 1 db mobil EDR rádió került átadásra önkéntes tűzoltó egyesületek
részére.

7. Hivatali feladatok

Együttműködésünket  a  társhatóságokkal,  társadalmi  szervezetekkel,  oktatási  intézményekkel
összesen 51 együttműködési megállapodásban rögzítettük, ebből 25 okirat közösségi szolgálat
teljesítésére vonatkozik. A 2018. évben 2 új megállapodást kötöttünk speciális szaktudással bíró
civil  szervezettel  a  káresemények  megelőzése,  közös  kárelhárítás  és  gyakorlatok  céljából,
valamint  megállapodás  született  Eger  város  tűzcsapkataszterének  felmérésére  az  Eszterházy
Károly Egyetemmel.
Valótlan bejelentés szabálysértés (azaz szándékosan megtévesztő jelzés) elkövetése 2018. évben
28 esetben történt, 27 esetben feljelentést is tettünk, míg segélyhívószámok rendeltetéstől eltérő
igénybevétele szabálysértése miatt feljelentés megtételére nem került sor. Jelenleg 2018. évből
még 10 szabálysértési eljárás folyamatban van.
2018.  évben 27 közérdekű bejelentést  és  41 panaszt vettünk nyilvántartásba.  A 68 beadvány
tartalmát tekintve, az egyes szakterületek közötti megoszlásluk úgy alakult, hogy a tűzvédelmi
szakterületet 33 db (beltéri és szabadtéri tárolási szabályok, menekülési útvonalak leszűkítése,
tűzoltó  készülék  hiánya),  a  polgári  védelmi  szakterületet  1  db  (partfal),  az  iparbiztonsági
szakterületet  egy sem érintette,  az „egyéb” kategóriában 34 db volt,  (áttételt  és a kivizsgálás
mellőzését tartalmazza). A beadás módja szerint e-mailben 30 db, egyéb írásbeli úton (pl. postán)
29  db,  személyesen  4  db,  telefonon  pedig  5  db  érkezett.  Megalapozottságukat  tekintve,  17
esetben  került  sor  valamely  hiányosság  feltárására,  mely  nem  feltétlenül  egyezett  meg  a
beadványban foglalt  állítással, míg 13 esetben nem bizonyult valósnak a beadványban jelzett
állapot/tevékenység.  Névtelenül,  illetve  azonosíthatatlan  személytől  7  db  beadvány  érkezett.
Kivizsgálás mellőzésére 12 esetben került  sor, mert az ügy nem hatósági útra tartozott,  vagy
pedig a küldő utóbb visszavonta beadványát.
26 esetben került sor arra, hogy más szervhez áttettük a megkeresést. Jellemzően jegyző, illetve
járási  hivatal  részére,  illetve  szakigazgatási  szervhez  küldtünk  meg  beadványt
(környezetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, építésügyi hatóság).
A 2018-as évben is nagy hangsúlyt fektettük a megelőző jellegű tájékoztatásunkra, a betartandó
szabályokat  pedig az eseménykommunikációk során is  mindig kiemeltük.  Hangsúlyos  volt  a
tűzmegelőzési  bizottság  és  az  önkéntes  tűzoltó  egyesületek  munkájának  médiában  történő
megjelenése, a társasházak tűzvédelme, illetve a „Ne gyújtsa! Gyűjtse szelektíven!” kampány.
Ezen  kívül  nagy  hangsúlyt  fektettünk  a  szezonális  témák  kommunikációjára:  szüreti,  fűtési
időszak, téli időjárás veszélyei, szén-monoxid-mérgezések megelőzése.

8. Humán feladatok

Az év elején kiemelt jelentőségű feladat volt a 2019. évig 50 %-os bérfejlesztést megvalósító
illetményemelés negyedik ütemeként a hivatásos állomány 2017. évi 40 %-os illetményemelésén
felül  az  illetmények  további  5  %-os  emelése.  A hivatásos  állomány bérfejlesztése  mellett  a
közalkalmazottak részére a garantált bérminimumnak megfelelő illetmény került megállapításra.
Ismételt  feladatként  jelentkezett  a  szervezeti  és  egyéni  teljesítményértékelés  végrehajtása,  a
kiváló és jó teljesítményértékelést elért állomány teljesítményjuttatásban részesítése. 
A személyi állomány munkaegészségügyi ellátását, valamint az állományba újonnan felvételre
kerülők  egészségi,  illetve  pszichikai  alkalmassági  vizsgálatát  a  Területi  Egészségügyi,
Pszichológiai  és  Munkabiztonsági  Ellátó  Központ  végzi.  Célja  az  állomány  hosszú  távú
munkaképességének megőrzése és a fokozott, szélsőséges fizikális és lelki terheléséből adódó
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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  jelentkezők  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.

9. Ellenőrzési és felügyeleti feladatok

2018.  évben  251  ellenőrzést  végeztünk,  melyek  során  a  segítőkészségre  törekedtünk,  építő
jellegű  javaslatainkkal  a  szervezeti  egységek  eredményesebb,  hatékonyabb és  gazdaságosabb
feladatellátását javítottuk.
A  belső  ellenőrzéseket  a  hazai  és  a  nemzetközi  belső  ellenőrzési  standardok,  a  kiadott
módszertani  útmutató,  valamint  a  vonatkozó kormányrendelet  előírásai  szerint  végezzük.  Az
éves  belső  ellenőrzési  tervünk  kockázatelemzés  alapján  felállított  prioritásokon,  továbbá  a
rendelkezésre álló erőforrásokon alapult. 
A  vizsgálatok  során  büntető-,  szabálysértési,  kártérítési  eljárás  megindítására  okot  adó
cselekmény,  mulasztás,  hiányosság  nem  merült  fel.  A feltárt  hiányosságokat  az  ellenőrzött
szervezetek  vezetői  minden  esetben  elfogadták  és  intézkedtek  azok  megszüntetésére.  A
megállapításokat, tapasztalatokat a vezetői fórumokon és továbbképzéseken feldolgoztuk.

10. 2019. év fő feladatai

 Folytatni  kell  az  önkéntes  tűzoltó  egyesületek  mentő  tűzvédelemben  történő
szerepvállalásának erősítését;

 Lakástüzek  és  szén-monoxid  mérgezések  megelőzése  érdekében  folytatni  kell  a
lakosságtájékoztató  tevékenységet  és  erősíteni  a  lakosságban  a  preventív  magatartás
fontosságát;

 Az  ügyeleti  és  műveletirányítási  területen  erősíteni  kell  az  együttműködést  más
szervezetekkel, különös tekintettel az ESR 112 rendszer működésére;

 A területi és helyi szintű védelmi igazgatás szereplőinek felkészítése, különös tekintettel
az  operatív  munkaszervekben  alkalmazandó  infokommunikációs  programok
alkalmazására;

 A polgári lakosság, különösen az ifjúság katasztrófák veszélyeire történő felkészítése;
 Fokozott hatósági felügyeletet kell biztosítani a veszélyes anyagok teljes életciklusa alatt;
 Az  önkéntes  tűzoltó  egyesületek  és  önkéntes  mentőszervezetek,  pályázatokon  való

részvételének ösztönzése.
 A megelőzést célzó kommunikáció további erősítése.

Mellékletek:

1. Vonulási adatok

2. Polgári védelmi szakterület mutatói

3. Hatósági tevékenység 
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Mellékletek
1.számú melléklet

Vonulási adatok

1. diagram

Tűzeset - műszaki mentések számának alakulása

2. diagram
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1.számú melléklet
Önkéntes Tűzoltó Egyesületek elhelyezkedése a fehér foltokon 

3. kép

Szabadtéri tűzesetek száma

4. diagram
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2. számú melléklet

1. térkép

                                2. diagram

                                                       3. diagram
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3. számú melléklet

1. diagram

15



Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Tájékoztató a 2018 évi tevékenységről

                                    2. diagram                                                                                3. diagram
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