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a NÓgrád MegYei KatasztrÓfavédelmi lgazgatoság Balassagyarmati Katasztrófavédetmi

Krendeltsége 2020. évi beszámotojának jováhagyásárot

A katasztrÓfavédelemrÓl és a hozzá kapcsolódó egyes tóruények módosításáról szótó 2011. éviCXXVlll. tÓruénY 46. (4) bekezdése alapján, á- ZltZo2l.(Í.2g.) Korm. rendelettet kihirdetett
veszélYhelYzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított potgármesteri jogkórómben eljárua, a
kóvetkez dóntést hozom:

A NÓgrád MegYei KatasztrÓfavédelmi lgazgatóság Batassagyarmati Katasztrófavédetmi
Kirendeltségének 2020. évi beszámolóját a határozat metlékletében foglalt tartalommat jóváhagyom.
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NócnÁD MEGyEI KATAszrnópavÉpprm IGAzGArósÁo
BALA S SAGYARMATI KATa szrnÓravppElMl KIRENDprr sE a

Nógrád Megyei Katasztr favédelmi Lgazgatóság

Balassagyarmati Kat asztr favédelmi Kirendeltsége

2020. évi tevékenységér lsz l tájékoztat ja

készítette:
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Tisztel t Kózgyíílés/I(épvisel Testiilet!

A Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: KvK) 2020. évi tevékenységet az

alábbiak szerint hajtotta végre:

A Bevezetés

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatóság (továbbiakban NMK[) Balassagyarmat
Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban Bgy KvK) tevékenységét a 2020. évben a szewezetet
érint jogszabályok, a BM Országos KatasztrófavédelmiFóigazgatóság (továbbiakban BM OKF) és a

Nógrád MKI normatív szabályoz i, valamint a Nógrád MKI Szewezeti és Miíkcidési Szabályzata
alapján végezte. A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatóság lgazgat jának intézkedésében
meghatár ozott telj esítmény kcivetelményeket telj esítettiik.

A vizsgált id szakban kiemelt feladatunknak tekintettiik:

- az integrált hatósági munka során az adminisztráci cs kkentését, az elektronikus iiryintézés
alkalmazását, az egy sé ge s j o galk almazást

_ az elektronikusan ké szített é s digital izált ugyiratok számának ntivelé sét

- az ótlkéntes ttízoltó egyesiiletek szerepvállalásának er sítését, a beavatkoz k számánaknovelését

- azónkéntes szervezetek alkalmazásának fejlesztésétaveszélyhelyzeti szintet el nem ér esetekben

- az informatikai biztonsági el írások gyakorlati alkalmazását

A kirendeltség tevékenységét 2020-ban átfogó és irányító szervi ellen rzések során is vizsgálta a

Nógrád Megyei KataszfrófavédelmiIgazgat ság. Azellen&zések során srilyos hibát nem tártak fel, a
szakteriiletek min sítése megfelel volt.

Sikeres és eredményes évetzáfttnk, viszonta jáwényhelyzetrányomtabélyegét azévkózi munkánkra.

A mindennapok kisebb kihívásai mellett és három II. fokozatu ttízeset adott munkát a szer\Iezetnek.

Az elm rlt évhezképest csokkent a tiizesetek és a miiszaki mentések száma is.

^ 
y ezetés, irányításo humánpolitika

A Nógrád Megyei Katasztr favédetmi Igazgatóság 2020. évi állománytábla szerinti létszáma a
Kirendeltségnek t29 f . A nevesített állománytábla szerinti felt ltottsége (2020. december 31.-i

állapot szerint) I23 fó.
A hivatásos állományhoz kapcsolódó fontos jogszabály a katasttr favédelemr l és a hozzá

kapcsolódó egyes t rvények módositásár t szóló 201L évi CXXVII. torvény és ezek végrehajtási

."nd.l.t.i, továbbáa20l5. évi XL[. torvény (Hsá.), ami alapjántevékenykediink. Az elmrilt évben is

a személyzeti munka végzése során az em|ített t rvények és végrehajtási rendeleteinek váItozásait

folyamatórun figyelemmel kísérti,ik. Napi szint kapcsolatot tartottunk a NMKI Humán Szolgálatával,

a fe lad ato kat a S zo l gál atv ezetó s zakm ai iránymut atás áv a| vé ge zttik.

Az egyéni teljesítményértékeléseket és a teljesítménykovetelmények meghatározását, valamint

a munkavégzéssel jár egyéb jogviszony létesítésével kapcsolatos engedélyezési kérelmeket a teljes

személyi állományra vonatkoz anhatárid re elkészítetttik.
A személyi állomány rendelkezik a megfelel iigyfélkapus belépéssel, amin a szemé|Yzeti

levelezés t rténik. Az j belép k el zetes munkavédelmi oktatását a NÓgrád MKI munkavédelmi

feliigyel je megtartotta, melyet dokumentált is. Helyi szinten a laktanya bemutatása, valamint a

veszélyekre tortén figyelem felhívás, munkavédelmi oktatás keretében lett megtanffia, amelY a

munkavédelmi naplóban dokumentá|ásra kertilt. A balesetek megel zése érdekében az állománY

firyelmét az e|műlt évben is felhívfuk az vatosságra, a sport foglakozások el tti alapos bemelegítés



fontosságáta,valamint az e témában késztilt tanulmányokat is az oktatás tárgyává tettiik. Amennyiben
sziiksé ge s vo lt rendkíviil i munkavéde lmi oktatást tartottunk.
Az éves id szakos egészségiigyi- és pszichológiai sziír vizsgálaton - egy fo kivételével _ a teljes
személyi állomány alkalmas min sítést kapott.

Személyi sériiléssel jaí és nem jár balesetre vonatkozó statisztikai adatok a kovetkez képpen
alakultak:

Felmentési nappal nem
járó balesetek száma (db)

Felmentési nappal jaró
balesetek száma (db)

1 6

Egy f leszerelt, négy ffi pedig áthelyezését kérte egy másik ttlzott -parancsnokságra az év
folYamán. További 1 fot a beltigyminiszter munkavé gzés al l mentesített, mivel tcirvény erejénél
fogua e gé szségkáro sodás i j áradékra j o go sult.

Öt no beosztott tuzo|t végzett az alapkiképzésen és szolgálati feladatait megkezdte, két fo
pedig átvételét kérte a Bgy HTP-re. Jrilius l-jével 1 fo szerelt fel a Szécsényi KvÓ_re, mint
katasztr favédelmi megbízott.

Szeptember l-jei hatállyal - a nyelwizsgamentességgel kapcsolatos Korm. rendelet
kovetkeztében - 3 f tiszti kinevezésére keriilt sor.

Fontosnak tartjuk a személyi állományunk utánpóttásának biáosítását, ezért nagy hangsrilyt
fektettiink a képzésre. A tiszti és tiszthelyettesi állomány a határid s e-learninges továbbképzéseket
sikeresen végrehajtotta. A Nemzeti Kcizszolgálati Bgyetemen jelenleg 5 f folytatja tanulmányait,
szerpataílcsnoki képzésben pedig 1 fti vesz részt a Berceli KvÓ áilományából. BM
Katasztrófavédelmi Oktatási Kozpont továbbképzésein és tanfolyamjain tobb alkalommal vetttink
részt.

Az oktatások, felvilágosítások alkalmával az elmrilt évben is felhíwuk a figyelmet a
felel sségre vonás, a méltatlansági eljárás alá keriilés, valamint a katonai vétségek, btincseiékmények
elk vetésének megelózésére, az ittas vezetés srilyos kovetkezményeire szolgálatban és szolgálaton
kíviil.
A járvánYiigyi helyzet miatt sport-versenyeken sajnálatos módon nem fudfunk részt venni és
megszervezni sem volt rá lehet ségiink.

A kirendeltséget érintó feryelmi eljárás nem indutt2)2}-ban.
Dicséretben és jutalomban tobb személy részesiilt, mint országos, mint megyei valamint helyi

elismerésekben az állomány dolgozói.

A Gazdá|kodás

A kirendeltség nálló gazdálkodási jogk rrel nem rendelkezik, a helyi szinten elvégzend
mtíszaki, gazdasági és humán feladatokat 3 fo végzi.

A BgY KvK udvarán lév rossz min ségtí téglaburkolat felbontásra keriilt és rij, id járásálló
burkolatot kaPott. A patvarci gyakorl pályán lév mász hán felrijításra keriilt, biztosítva á tuzott
sport gyakorlásának lehet ségét.

A személyi állomány munkakomfort n velésére két rij klímab ercndezés lett biáosífu a, a Bgy
HTP legénységi épiiletébe, és a Bgy KvK hatósági irodá$ába.

Az enetgiatakarékosságra kiemelt figyelmet fordítothrnk. A korábbi neon ffnycs vek korszer ,
LED fenYcscivekre lettek kicserélve, így cstikkenfue a kirendeltség és tíizolt ság eneigiafelhaszr álását.

A lartalrék gépjármtifecskend frít tt helyiségben tartása miatt a Bgy HTp ,,hideg szertár ban,
kiéPÍtésre keríilt a fiitési rendszer, ezzel biáosítva lett a gépjármií, á írások ,"e.irrti szakszera
tárolása.

A kcizfoglalkoztatási program keretében jelenleg Rétság KvŐ_n 1 f takarítót foglalkoztatunk.



Intézkedti,ink az irodák trilzsrifoltsága ellen, a megfelel távolságtartás betartására és

maszkviselésre a kialakult járványtigyi helyzet miatt. A Covid-L9 játrványhelyzettel kapcsolatban a

fert tlenít szerek, véd felszerelések biztosítasaazá|lomány részére folyamatos.
A munkavégzéshez sziikséges informatikai háttér a kirendeltségen rendelkezésre áll. A gépek

tobbsége lecserélésre keri,ilt, az informatikai rendszer fejlesztése folyamatos.
A gépjármiivekkel kapcsolatos miiszaki vizsgánatások elvégzéséíq az eseti meghibásodásokból

adódó javításokra, id szakos karbantartásokra, dz éves tuzohtás technikai feliilvizsgálatokra a

kirendeltség kiemelt firyelmet fordított. A meglévó eszkózállomány ál|agának megóvása,

bevethet ségének fenntartása szintén kiemelt feladat volt.
Szakfelszereltségek tekintetében, a tiízoltóságon és a hozzá tartoz katasztr favédelmi

rsokon az alapfeladatok e|látásához a fe\szerelések rendelkezésre állnak és érvényes feliilvizsgá|attal
rendelkeznek.

A rendszeres karbantartások és feltiVizsgálatok i,itemezett ehégzése, a sériilt vagy elhasználódott
eszkozok miel bbi javitása, sztikség esetén selejtezése és pótlása elvégzésre keriilt. A kisgépek
karbantartását, revizi kat és feliilvizsgálatokat rendszeresen végrehajtottuk. Alkalmazásra kízár lag
érvényes biztonságtechnikai feli.ilvizsgálattalrendelkez munkaeszk zkeriil.

A személyi véd felszerelések, véd ruhák bevethet állapotban tartása a katasztrófavédelem

hivatásos állománya, a Elzoltási, mtíszaki mentési tevékenységet végzo beavatkozó állománya
számára biztosított.

2020 évben átadásra keriilt a Bgy HTP-n egy VW Amarok típusti erd tiizes gépjármii, teljes

málhafelszereléssel, a korábbi Mitsubishi L200 típusir erd tiizes gépjármu átcsoportosításra keriilt
Pászt HTP-re.

A 2020-as évben a Bgy HTP_én és a Szécsény KVÖ-tln elkésziilt az Nemzeti Távkozlési
gerinchálózat (NTG) sávszéÉsségének b vítése, illetve a Rétsági KvÓ- n kialakításra keriilt az NTG
végpont.

A Hivatal

A kirendeltség i,igykezelését és a készpénz kezelését 2 f látja e|. Az i,igykezel k a vezetói
elvárásoknak megfelel en és a szervezeticélok figyelembevételével teljesítették avezetoi tevékenység

támogatását és biáosította az i,igyintézések zokken mentes mrikodéshez sziikséges hátteret. Az
iigyviteli teriileten az iratkezelési szabá|yzatban meghatározott tevékenységeket elvégeztiik. 2020.

év6en az igyviteli fegyelem megfelel volt, az i rgyirttézói és i.igykezel i állomány az iratkezelési

szabályzatel írásait és a RoBOTZSARU rendszer haszná|atát ismeri. Az iigyviteli tevékenység során

az i1gmenet folyamatos, az ftattárazás, valamint a megyei levéltár jóváhagyásával a selejtezés

rendszeres volt. Ebben az évben is elvégeztuk az iigyiratok elektronikus selejtezését. A ki.ildeménYek

elki.ildése során a PostaSzeiisz, a NovaSzei,isz rendszereket, a hivatali kaput és i,igYfelkaPut

alka\mazzuk. Az irattári kapacitás kicsi, az évek iratai dobozolva keriiltek elhelyezésre. Az i,igYiratok

t bb mint fele a hatósági osztály tevékenysége során keletkezett.
Az elmrilt évben jellemz en elektronikusan intéáiik az igyeket, a papir alapri megkeresések

száma minimálisra csokk ent. Az i,igykezel ó és az iigyintéz k az elektronikus iigyintézést megfelel

szinten alkalmazzák. Abétyegzók és pecsétnyomók nyilvántartásának vezetése pontos, ezt az év során

tobbsz r aktualizáltuk a személyi váhozásoknak megfelel en. A vezetói rezsim ellen rzések során, e

tertileten hiányoss ágot nem állapítottak meg az ellen rz k. A kirendeltség értekezleteir l, a

koordinációkról, a pontosításokról az emlékeztetók rendszeresen elkésziiltek, azok nYilvántartása

megfelel o. Az év során kiadott normatívákat ateljes személyi állomány megismerte.

Bgy KvK_n mtik dik az építésiigyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogatÓ.Elektronikus

Dokumeniációs Rendszer az ÉTDR is, a hatósági oszt ályvezetó firyeli, nyomtatj a az ETDR-b l az

Építéstigyi Dokumentációkat, kérelmeket, majd itt is r gzíti a sziikséges adatokat.

Á kirendeltség_vezet i parancsok és intézkedések a|<tualizá|ása végrehajtásra keriiltek a

hatályos normák figyelembe vételével.



Avezetói forumrendszer miik dtetése havi és heti vezet i értekezletek megtartásával valósul
meg. Avezetói fórum keretében keríil megbeszélésre, és értelmezésre a megjelen országos és tertileti
szint szabályozások jelent s része.

A hataron átnyuló kapcsolatokat kiemelten a szaklnai egyiittmiíkcidésekre és tapasztalatok
cserejére szeretnénk kihegyezni. Mint a szlovák, mint pedig a lengyel tuzolt kollégákkal a régen
meglév kapcsolatokat szeretnénk tovább ápolni.

A határid s jelentéseket és a bekért adatokathatárid n beliil elkészítettiik és továbbjelentettiik.

Rendszerese Észt vettiink az illetékességi tertilettink n lév tinkéntes szervezetek éves
kcizgyulésén, amire meghívást kaptunk.

A tuzolt parancsnok a t rvénybe elótrt beszámolókat a miikodési teriilet szerinti
onkormányzatok felé teljesíti, igény esetén a testiileti iilésekenrésztvesz.

Aknalizálásra keriilt t bb bels norma is:
o a Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség tigyrendjének módosítása. l/2020 szátm kirendeltség-vezet i parancs a Balassaryarmati Katasárófavédelmi

Kirendeltség és Balassaryarmati Hivatásos Ttizoltó-parancsnokság teriiletén t rtén parkolás
rendjér l

Kcizérdekti bejelentéstink és panasziigyíink 2020. évben 10 darab volt.
A kirendeltség munkájanak megismertetésében, a lakosság tájékoztatásában, feladatok

teljesítésében nagy szerepet kap a helyi sajtóval való egyiittmtik dés.

Á Ttizolt sági Feliigyel ség

2020. évben a Bgy KvK. készenléti szolgálatot ellát állománya a tiizoltási és miíszaki
mentési tevékenységét ahatályos jogszabályok, szabályzatok el írásait betartvavégezte. eleget téve
ezzel, mind a torvénYben megfogalmazoltk telezettségének, mind a polgári lakosság elvárásainak.

Az éves kiképzési terveknek megfelel en hajtottuk végre a képzési feladatokat. Az állomány
szakmai felkésziiltsége jó szinttí, hozzáá|lásuk a mindennapi feladatokhoz megfelel ó. Az állomány
szakmai színvonala felévente ellen rzésre keriilt az Ilias programon keresztiil . Az elméleti és
gYakorlati foglalkozásokon sárópróbaszefiien tészt vett a parancsnok és a thzolt sági feli,i gyetó. Az
éves kikéPzési tervben meghatarozottaknak megfelel en feldolgoztuk a srilypontként kijeloltiémakort.
Az év során elsajátított ismereteket a továbbképzési tervben foglaltaknak megfelel en alkalmazuk.

Az éves tematika alapján a gyakorlatok meglartásra keriiltek. A gyakorlat ok azéves osszesített
gyakorlatterv alapján keriiltek végrehajtásra a meghatarozott darabszá*rnat.

A gYakorlatok színvonala emelkedett a fiistgép használatával, a mentend személy, ét
emberrel t rtén szimuláci jával, valamint a valós helyzethezkózeli szituációk kidolgozásávat. A
helYismereti ryakorlatok olyan létesítményekben voltak végrehajtva, amelyek taktikai -szempontból

nagyobb jelent séggel bírtak, illetve Ttizoltási és Miíszaki Mentési Térvel is rendelkeáek. A
gYakorlatok szakszer(ien és jó i.itemben szervezetten, a munkavédelmi szabályoknak megfelel en
zajlottte.

Általánosságban elmondhatÓ, hogy trizoltási és mentési tevékenységiinket a gyors,
megalaPozott és szakszerii munkavégzés jellemzi. A számos hatályba lépett-rij Jogszabály, azok
végrehajtási rendeletét, a bels szabályz intézkedéseket az állomány megismórté és az abban
foglaltakat a mindennapos munka során hatékonyan alkalm azta.

A BgY HTP miíkodési teríiletéhez 83 telepiilés tartozik, ahol els dlegesen látjuk el a ment
ttizvédelmi tevékenységet. A katasárófavédelmi rsok diszlok áci jának megfelel eir, valam int az
6212020- szálm BM OKF Fóigazgat iIntézkedésben foglaltak szerint a miíkoáési teri,iletentalálhat
telepi.ilések szátma a k vetkez képpen oszlik meg:

o Balassagyarmat HTP: 22 telepulés (ebb l 4 telepiilés Vámosmikola örp teriilete);



o Bercel KvÓ:
. Rétság KvÓ:
. Szécsény KvÓ:

21 telepiilés;
22 telepiilés;
18 telepiilés.

Illetékességi szempontból a Bgy HTP (Bgy KvK-n kíviil), még további kett
Katasárófavédelmi Kirendeltség illetékességi teriiletén (Salgótarján, Vác) is |átja el ment

tuzv édelmet. Ezen telepiilések száma 1 5 .

Az állomány fizikai állóképessége átlagon feliili, a szinten tartásához sztikséges felszerelések,

eszkoz k biztosítottak.

A tuzo|tósági feli,iryel i beosztás a vizsgált évben sem lett feltolWe. A ttízoltóparancsnoki
beosztást Mohács Gábor tti. rnagy látja el, aki eryben a feliigyel i feladatok ellátására is kapott

megbízást. Az rsparancsnoki beosztások részben felt ltottek, kett beosztás feltoltott (Vincze Sándor
tu.ález. - Rétsági'KvÓ, Mihalik Baláastií. szds. - Szécsény KvÓ), egy személy (MagulyaZo|tántu.
zls. _ Bercel rvÓ) pedig megbízással látja el feladatát. A kinevezetti és a megbizotti státuszon lév
személyek rendelkeznek abeosztásukhoz megfelel állami és szakmaivégzettséggel.

2020. év január 01-t l december 31-ig a kcivetkez események torténtek a Bgy KvK
illetékességi teriiletén:

Éves statisztikai adatok:
*-'$l**Mílszaki mentés *.4t*T zeset
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Tiizeset:
Mriszaki mentés
Beavatkozást igényló:
Téves jelzés
Szándékosan megtévesá jelzés
I(iérkezés el tt felszámolt
Utólagos jelzés

T z és míiszaki mentések száma havi bontásban:

. Az illetékességi teriileti,ink n az eseményekszázalékos a nyáttekintve:
=59
=4I
=69
=2I
=Q
=$
=]

%
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Tuzeset
Mtiszaki
Mentés

Beavatkozást
igényló

Téves jelzés
szandékosan
megtéveszt

jelzés

I(iérkezés
el tt

felszámolt
Utólagos összesen

427 290 488 147 11 61 10 717
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tr Tiízeset E Míiszaki mentés
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A beavatkozások számánál megfigyelhet , hogy a 2020. évi eseményszámok koz tt kiugró
érték csak március hónapban keletkezett. A tiízesetek atavaszi hónapokban) amiiszaki mentések a
nYári id szakban szaporodtak meg kiugró mértékben, tisszességében azonban a sokévi áttagkozeliek
maradtak.
Ttimizsgálat az évben az illetékességi teri.iletiinkcin 5 esetben indult. A tuzoltás vezetésének áfuételére
15 esetben keri.ilt sor.

Az év folyamán, halálos áldozatot kcivetel káreset 6 alkalommal t nént. Kett t zeset, és
négr mtiszaki mentés kapcsán. Személyi sériiléssel jár káresemény 47 alkalommal tcirtént 2020-ban,
42 muszaki mentés, és 5 ttÍzeset megoszlásban, sszesen 90 fo sériilt meg. Megmentett személyek
szátma 1 1 káresetnél (1 1 mtiszaki mentés) 14 ro.

2020. évben 27 db kéményhíz tórtént a kirendeltség illetékességi teriiletén, a tűzek során
személYi sértilés nem t rtént. A kiérkez egységek minden esetben jeryz kcinyvet vettek fel és a
szi,ikséges kontrollt a bels szabályz kban meghatározottak szerint hatarid n beliil végrehajtották. A
tulajdonosok figyelmét minden esetben felhívtuk a tuzeló és flit berendezéseli valamint az
égéstermék-elvezet feliilvizsgálatának fontosságára és arra, hogy a kémén1.|r. a kéménysepr _ipari
kozszolgáltat helyszíni míiszaki vizsgálatáig nem szabadhasználni, annak tizemeltetése TILÓS. Ahol
a kéménYsePr k az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetó hiányosságot tapasztaltak azonnal
értesítették a tiízvédelmi hatóságot. Az értesítések után az égéstermék_elvezei k feltilvizsgálati
dokumentumait bekérttik és azutóellen rzéseket elvégeztiik.

2020. évben 14 db szén-monoxid szivárgással és mérgezéssel kapcsolatos jelzés érkezett,
amelYb l 9 eset a CO érzéke|ó téves jelzése miatt volt. Az esetek során személyi sértilés nem
keletkezett.

A CO szivárgással kapcsolatos káresetek során minden esetben jegyz konyv késztilt a
kiérkezó egységek ltal. A gázuzemelésii berendezéseket a gáz:níivek szakembeiei feliiivizsg álák. A
fulajdonosok figYelmét felhívfuk a tuzeló és frít berendezések, valamint az égéstermek_ elvezetó
feliilvizsgáIatéra.
8 db gánszivátrgással (foldgáz, PB gáz, Klór gá.a) kapcsolatos káresemény tortént. Ebb l gázvezeték
szakttás, gázvezeték sértilés 4 esetben volt. A gáavezeték szakításokkal kapcsolatoi hatósági
intézkedések (feljelentések az illetékes hatóságok felé) megtcirténtek. Az eseteknél az TIG{Z
szakemberei minden esetben a helyszínre érkeztek és jelen voltak, az egyuttmiik<idés nagyon jó és
mÍÍkod képes volt. A t bbi esetben a gázszivángás technológiai hiba, tomítetlenség miatt tcrrtént.

A BgY HTP-nek 17 onkéntes ttízoltó eryesi.ilettel van egyiittmiík<rdési megállap odása. Az
egYesiiletek 109 esetben vettek Észt tlnoltásban és miíszaki mentésben, mely ,rug]bun- segítette a
hivatásos egységek munkáját. A miíszaki mentési feladatainak t lnyomó Ésiet a fakid leset es a
kisebb k zriti balesetek adják. Az egyiítmiík d egyesi.iletekkel a kapcsolat j és az elk vetkezend
id szakban ennek fenntartása és további meger sítése a kitiízott célunk.



A Bgy HTP mtíkodési teri.iletérol a2020. évi onkéntes ttizoltó egyesiiletek támogatásátrakiírt
pályázatra 16 onkéntes tílzolt egyesi.ilet adott be pályázatot. A pályáz egyesiiletek határid re

beadták a pátyázati anyagokat. A pá|yazati elszámolások folyamatosan megtorténtek. Az
elszámolások során a hiánypótlások száma cs kken tendenciát mutatott. A végrehajtott

el|enórzéseink a sza|<rnai felkésztiltség mellett foleg apályánati eszktiz k állapotára és azok meglétére

terjedt ki.

A polgári védelmi Feliigyel ség

A polgári védelmi szaktertilet a BM OKF által meghatátozott stratégiai irányvonalak, a NMKI
munkaterve, és a Bgy KvK kirendeltség-vezet jének szakmai feladatszabása szerint hajtotta végre a

2020. évi feladatait.
A katasztrófavédelemr l és a hozzá kapcsolódó egyes torvények módositásán I szÓlÓ 20I|.

évi CXXVIII. torvény végrehqtásár l szóló 23412011. Korm. rendelet alapján a megye telepiiléseinek

polgármesterei _ a kockázatbecs|ési eljárás alapján - elvégezték a telepi.ilési.ik katasztr favédelmi

orÁálybu sorolásának feltilvizsgálatát. Az illetékességi tertilet és a telepi,ilések katasztr favédelmi

osztáiyba sorolása vonatkozásában változás tórtént, kett telepi,ilés visszamin sítésében

kozremiíkodtiink. A kirendeltséghez három járás,68 telepi,i|és tartozik.26 teleptilés II-es, 42 telePiilés

III-as besorolás .

A kirendeltség teri.iletén egy folyó az Ipoly ta|álhat . Az Ipoly folYÓ jelent s áwízi
veszélyeztetettséget jelent. Az elmrilt évek tapaszta\atai alapján a veszélyeztetettség jelent sen

1n.gn tt. Arvizíieszé|yenetettséget jelentenek,rreg a nagyobb hegyvonulatokb | érkezó gYorsfolYás r

patákok, melyek a rovid id alatt lehulló, hírtelen csapadék miatt rendkívi,il gyorsan áradnak, villám

árvizeket okoznak.
A kozlekedés f veszélyforrásai az 2 (E77 nemzetkozi) számir f irt, és a 22. számri forit.

Mindegyiken jelent s személyautó és teherforgalom zaJ|ík egész évben, mert az agg|omerációban él k
ezeken a f kozlekedési ritvonalakon kozelítik meg a F várost, valamint az 2-es tranzit forgalma is

jelent s, hiszen északfe|é ezen azilffionalon lehet elhagyni az országot a F város iránYából. A 2 sz. fó

,it negyrávosítása fokozni fogja a tertilet veszélyeztetettségét, hiszen számos viadukt és alagrit fog

megep-iitni miikodési teriiletiink n, ami nagyban befolyásolja majd a beavatkozások esetszámát és

minoieget. Veszélyt jelentenek még a hegyi telepiilésekhez vezetó alsóbbrendii utak egyes szakaszai

és zsáktelepiilései, melyek a téli id járási viszonyok kozott csak nehezen járhatóak.

A beazonosított kockázati helyek száma illetékességi teríiletiinkon 37, ame|Y adódik a vizek

kártétetéb l kifolyólag, illetve a k zlekedés okoztaveszélyeztetettségb l.
A polgári védelmi feitigyel i beosáást Gyóri Ferenc tu. alezredes látja elo rendelkezik a szi,ikséges

fels fokri állami és szakáaivégzettséggel. A katasztrófavédelmi megbizotti beosztások a2020 évben

felt ltésre keri.iltek.
Akózbinonsági referensek száma 24 f , ugyanakkor van olyan referens, aki tobb telepi.ilésen

látja el a feladatokat. 
-ngy 

alkalommal, októberben felkészítést tartottunk elektronikus formában, a

kozbiztonsági refer.nr"k ié, zére, ahol min dig az aktuális és várható veszélyezteto hatásokra készítjiik

fel a jelenlév ket, továbbáaz ADR teri.iletér l is átfogó ismereteket kaptak.

A polgári Védelem tárgyi id szakb an 218 db e|lenorzést tartott és ezel<bo| 2l8 iktatott

jegyz konyvet készített a kirendeltség.
A téli rendkívi.ili id járássál kapcsolatban a nehéz-munkagépek elérhetóségiik adatainak

frissítését hajtottuk végre, mó ek bármikor bevethet ek. A katasztrófavédelmi operatív torzsek

rendkíviili téli id járási helyietekre tortén felkésztiléssel kapcsolatos megyei torzsvezetési

gyakorlat áhan kozrémiík dtiink. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a járási hivatalokkal, aZ

Óntormarryzatokkal, rendkívtili id(5járással kapcsolatos információkról títlékoztatjuk az érintetteket.

A Helyi Védelmi Bizottságok (továbbiakban: HVB) katasztrófavédelmi elnokhelYettesi

feladatok ellátásáta NMKI Igazgat ja á|talkijelolt személyek látják el. Rendszeresen részt vesziink a



HVB i,iléseken, melyen esetleges kérdés esetén szóban tá$ékortafiuk a résztvev ket. A második feléves
iilés személyes megj elenés nélkiil zajlott le.

A 2020 évben rendszeresen használtuk a Helios rendszert és minden résziinkre kiszabott
feladatot a megadott hatarid n beliil teljesítetti,ink, folyamatos felt ltésér l, frissítésér l
gondoskodunk.

A ment szervezetek pályázatának átvételét és koordinálását a fóigazgat i feladatszabásnak
megfelel en végrehajtjuk. A beérkezettpályázati anyagok a tertileti szerv felé megktildésre kertiltek.

A Kap-online rendszert miikodteüiik, az e|lenórzési tervet, ellenórzéseket az elóírt módon
r gzítjtik, a miik déssel kapcsolatos problémákat, ha van, jelezzuk.

Továbbra is nagy figyelmet fordífunk a lakosság felkészítésére, habár a veszélyhelyzet
kihirdetését k vet en a személyes kontaktus nem volt megengedett. Az év nagyrészében nem tudtunk
hatékonyan lakosság felkészitéstvégrehajtani akirendeltség illetékességi teriiletén beliil.

t *,l;l"l*sit.q 1d,i;,*,tzj t +i,t

.lrlí}{l ill' íj*lrlt*it,

A kozéPiskolások kozosségi szolgálat során, a megadott kereteken beliil betekintést engedtink
a szervezet életébe, ekozben megismerkedhetnek a katasztr favédelem felépítésével, céljaival,
munkájával, afrizoltó jármiívekkel, felszerelésekkel, és atuzoltók mindennapjaivai.
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Részt vettiink a KDVVIZIG szi bejárásán, az Ipoly fotyó I. rend árvízvédelmi mtíveinek
szemléjén.

A járványhelyzet mellett is folyamatos volt a jelenlét a Városti zemeltetés és a Nógrádm arcali
hulladéklerakó telephelyén, a sztikségellátás a hulladéks záIlitásban novemberi visszaadásig
zokken mentesen zajlott.

pandémiás feladatok:

?{}3{} i*x*lixuligi *x*lgállrl,



A Bgy KvK_n és a Bgy HTP-n, valamint a hozzá tartoz szervezeti egységeken kidolgozásra
kertiltek a járványhelyzetre vonatkozó eljárásrendek, ellen rzési és beavatkozási magatartási

szabályok, dz irodai és beavatkozói állomány részére egyaránt. A beavatkozással kapcsolatos

szabályokról az ÖrP-t is tájékoztatást kaptak. Az állomány tájékoztatása folyamatos volt az

érvényben lév jogszabályi kotelezettségekkel kapcsolatban (kiilfoldre utazás, magatartási szabályok,

stb.).
A koronavírus járvány miatt az, alábbi szabáIyozásokat léptettiik életbe a Bgy HTP-n és a

katasztr favédelmi rsokon: szolgálat átadás-átrétel, beavatkozási szabályok (kiilonos tekintettel a

betegmozgatás, ajtónyitás, mtiszaki mentések), gyakorlatok tartása, laktanya, gépjármiívek
fert tlenítése, takarítása, beléptetési szabályok, maszkviselési szabályok, szakfelszerelések, eszkozok
fert tlenítése tisztítása"

A higiéniás feltételek biztosítása (maszk, fert tlenít stb.), a helyiségek fert tlenítése

folyamatosan megtortént, tobb esetben (gépjármtívek, irodák) ózongeneráttot segítségével.

Elhelyezésre keriilt a kirendeltségen a veszélyes hulladék tárolására szolgáló edényzet, és izolációs

helység keriilt kijelolésre. A laktanyabejáratánál elhelyezésre keriilt egy érintésmentes kézfertótlenít .
A Kirendeltségen hivatali munkarendben dolgoz ja k ziil osszesen 9 fo volt karanténban és 3

f volt igazoltan COVID beteg. A váltásos munkarendben dolgozók k ziil cisszesen 26 fó volt
karanténban, melyb l osszesen 16 f vott igazoltan COVID beteg. A megbetegedések ellenére a
szo\gáIatszervezés z kken mentesen zajlott, viszont t lóra keletkezett.

2020. márciusától nehézséget jelentett, hogy az e|lenórzési tevékenységet teljes mértékben át

kellett i,itemezni yagy bizonyos esetekben be is kellett szi,intetni. Az iiryfelekkel való érintkezést a

minimumra kellett cs kkenteni, emiatt egyre nagyobb hangsrilyt kapott az elektronikus

kapcsolattartás,mely tobb esetben gyorsítottais azeljárások folyamatáLt. AKirendeltség állományáb l
ery f a Honvédelmi lrányít Torzs tartalék állományában volt kijelolve a honvédelmi minis er á|ta|

meghatározott feladatok elvégzésére. November és december hónapban a Kirendeltség látta eI az

óvodák, bolcs dék, iskolák dolgozóinak tesztelése során keletkez veszélyes hulladék elszállitását a

Balassaryarmati K rházbaa Rétsági, Szécsényi és Balassagyarmati játrás esetében.
polgári védelmi szakteriilbten a gyakorlatok és felkészítések elhalas ásra keriiltek melYeket a

tervek szerint a Kirendeltség 2l2l-benpótolni fog.
A veszélyhelyzet során folyamatos feladatot jelentett az Operatív t rzs és a BM OKF által

meghatár ozott feladatok végrehajtása. Folyamatos volt a védekezéshez szi.ikséges szálláshelYek,

száilítási és étkeztetési kapacitások, raktárak, htít tárolók, a\apanyagok felmérése, adategyertetése,

kijel lése. A home office lehet ségek felmérésre keriiltek és a kiosrtott VPN kapcsolatokkal vált

lehetségessé.

Iparbiztonsági Feliigyel ség

Az iparbiztonsági feliigyel i beosáást Podholiczki Erik tií. alezredes látja e|, rendelkezik a

sztikséges fels fokri állami és szakmaivégzettséggel.
A Bgy KvK állományáb l 9 f rendelkezik a veszélyes áru szállitás végrehajtásához el írt

végzettségg.i 1: f hatósági osztály,3 f KVMB, 1 f rsparancsnok, 1 f polgári védelmi feliiryel ,

t fo ipaiuirtonsagi feliigyelo). Az ellen rzésekbe els sorban az ADR végzettséggel rendelkez

állomány keriilt bóvonásrá. Az ellen rzésbe bevont állomány intézkedés-taktikai képzése megtortént,

valamini sor keriilt az ismeretfelrijító képzésre is. A hatósági osztály és a hivatásos ttlzolt
parancsnokságok részéról az el|enorzésbe bevont állomány részére rendszeres továbbkéPzés keretén

|elul a kozpontilag kiadott tematikát alapul véve a veszélyes aru szállítással kapcsolatos ismeretek,

jogszabályok b vítésére) azaktuális feladatok, problémák megbeszélésére folyamatosan sor keri.ilt.

A Kirendeltség illetékességi teri,iletén továbbra is két kiiszobérték a|atti uzem találhat :

Nó$ádi Vegyipari Zrt. Tolmács telepiilésen, Berkenye Faluszovetkezet hutóház BerkenYe

teleptilésen. Áz zemek Sírlyos Káresemény Elhárítási Terwel (SKET) rendelkeznek, a SKET
gyai<orlatokra évente sor keriil. A tertiletiink n hírzódik továbbá a Barátság-l k olajvezeték, valamint

; Szlovák_M agyar gázvezeték, melynek felszíni mutárgyai Romhány, és Balassaryarmat
telepiiléseken helyezkednek el.



A Bgy KvK a veszélyes áruk szállításának kozriti, vasriti és telephelyi ellen rzései a
tervezettek szerint, illetve terven feltil keriiltek végrehaj tásra.

2020. évben a Kirendeltség állománya álta| 3t alkalommal végrehajtott koz ti ellen rzés
során 186 megállítottjármiíb l sszesen 55 szá|lított veszélyes árut. Az ADR hatálya a!á tartoz
jármiívekb l 22 db tartányos, 33 db kiildeménydarabos száttitási módban végezte fuvarozási
tevékenYségét. Az ellenótzótt, ADR hatálya alátartoz szállítások 7 esetben valamilyen mentességgel
(ADR 1 . 1 .3 .6, korlátozott mennyisé g), a gépjármiivek jelolése nélktil valósultak meg. 2020. évben a
k zt i ADR e||enótzések teljes id tartama sszesen Il2 órát tett ki.

A Bgy KvK által végrehajtott veszélyes fuu szállítás ellenótzése során 6 esetben keriilt
szabálytalanság megállapításra. A 2020. évben a k zitti ellen rzéseken elért felderítettség I0,9I oÁ

volt.
Az ellenórzések a kijelcilt lehetséges ellen rzési pontokon, els sorban a veszélyes áruk kozriti

szállitásában leginkább érintett 2. szám f riton keriiltek végrehajtásra, ezek mellett torténtek
ellen rzések a 22. szám f riton és annak sszektit és bekot tjain, valamint pár esetben
Balassagyarmat belteri.iletén mobil ellen rzések is végrehajtásra keriiltek. A veszélyes áru szállítás
kozriti ellen&zései tobb esetben a tarshatóságokkal (rend rség, vámhatóság, k zlekedési feliigyelet,
stb.) k zosen kertiltek végrehajtásra. T bb esetben keriilt sor a szátlítási szokások megismerése
céljából munkaid n trili ellenórzésre, valamint 12 órás és 24 rás ellenórzés végrehajtására is. Az
ellenórzések során megállapíthat , hogy a kirendeltség teriiletét érint en a veszélyes áruk szállítása a
2. szám f írtra koncentrálódik.

A pandémiás helyzetre való tekintettel az ADR ellen rzések az OKF meghatár ozása atapján
2020. február és 2020. augusztus kozott szi.ineteltek.

2020. évben a leggyakrabban szállitottveszélyes áruk a kovetkez k voltak:

2020 . évben a szá|litott áruosztályok eloszlása:

UN szám, helyes szállítási megnevezés mennyiség
(db)

oÁ

LIN3257 MAGAS rrÓuBnsBrrprŰ FOLYEKoNY ANYAG, M.N.N. 10 16,39o/c

LIN3082 rÖnNyBZETRE VESZELYES FoLYBroNy ANYAG, M.N.N. 4 6,55Yo

LIN3077 KÖRNYEZETRE VESZELYES SZILÁRD ANYAG, M.N.N. J 4,9loÁ
UN1965 SZENHIDROGEN-G Az rnvEREK, cSEppFÓiVÓSÍTÓTT, I\{.N.N" -i"t
A., A01, A02, A0, A1, B1, 82, B vagy C keverék J 4,9lYo

LIN1791 HIPOKLORIT OLDAT J 4,9l%o

veszélyességi osztályok megnevezése osztá|y
száma

mennyiség
(db)

oÁ

Robbanóanyagok és tárgyak l J 5%

Gázok 2 7 IIoÁ

Gyulékony folyékony anyagok aJ 9 l5%
Gyulékony szilard anyagok, nreaktív anyagok, polimerizát d anyagok és
szilár d érzéketl enített, robb anó anyagok 4.1 0 0%

Öngyulladásra hajlamos anyagok 4.2 1 2%

Yízzel érintkezve gyulékony gázokatfejlesá anyagok 4.3 2 3%

Gy jtó hatásri (oxidáló) anyagok 5.1 1 2%

Szerves peroxidok 5.2 2 3%

Víérgez anyagok 6.1 1 2%
Fert z anyagok 6.2 0 0%

Radioaktív anyagok 7 0 0%



Maró anyagok 8 14 23%

Ktil nfele veszélyes anyagok és targyak. 9 2l 34%

A Bgy KvK illetékességi teruletén a 2020. évben veszélyes áru telephelyi e|lenórzésére l1 esetben

keriilt sor, melynek során hiányosság 1 esetben keriilt megállapitásra.
Bgy KvK illetékességi teriiletén vasirti teherforgalmi szá|litás ritkán, eseti jelleggel torténik.

2020. évben a Kirendeltség illetékességi teriiletétr veszélyes áru vas ti szállitása egy esetben sem

tortént.
A Bgy KvK részéról, országos Disaster akció keretében 2, egyéb ellenórzéseken további 10

alkalommal vettiink részt veszélyes áru szállítás vasírti ellen rzésen a F városi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség illetékességi teriiletén talá|hat Ferencváros rendezó-pályaudvaron, további a

Salgótarjanirvt< illetékességi teriileten található kiils pályaudvaron keriilt végrehajtásra. Összesen
l2 ellen rzés kertilt végrehajtásra, melyek alkalmáva| 12 vasriti szerelvény, 130 vasriti kocsija, abból
115 RID hatá|ya alátartozó ellen rzése t rtént meg.A veszélyes áru vasirti szál|itásának ellen rzése

során a szállitásban résávev k részér l 2 vasriti kocsi esetében t rtént hiányosság fe|tárásra. A 2020.
évben a vasriti ellenórzéseken elért felderítettség I,7 Yo volt.

A Bgy KvK illetékességi tertiletén veszélyes áru szállítással kapcsolatos baleset 2020. évben
nem t rtént.

Egyéb, a szakteriiletet érint tevékenységek:
. A kirendeltség folyamatosan részt vett a szakteriiletet érintó uzemazonosításokon, skET

gyakorlatokon, KIV gyakorlatokon
o A tárgyévben kisebb gátrvezeték sériilések kovetkeztek be, de ezek nem érintették a lakosság

alapvet e|látását.
1. 2020. április l7-én,Bercelent rtént gázvezeték sériilés
2. 2020 .j irnius 1 6 -án, Balassagyannaton torté nt gáuv ezeték sértilés
3. 2020. november I7-én,Nógrádsápon tortént gázlezeték sériilés

. 2020. október végig a hulladékszállítás feliigyeletét láttuk el.

. 2020. évben az el|enori és bevatkozói állomány iparbiztonsági továbbképzése t bb esetben is

e lektroniku s form áb an zajloít le .

. Az iparbiztonsági feliigyel Honvédelmi operativ tórzs tartalék állományába volt kijel lve a
pandémiás id szak elején.

o A pandémiás id szakban folyamatos adatszolgáltatás tortént az okF és az operatív torzs által

meghatározott témakor kben (raktárkapacitás, htit kapacitás, alapanyagfelmérés,

száilásfelmérés, étkeztetési-szállítási kapacitások stb.) melyekben az iparbi onsági

feliigyel ség is részt vett.
. Részvétel a polgári védelmi feliiryel ség és a hatósági osrtá|y munkájában (hatósági,

szakhatósági iigyek intézése, PV ellenórzések végzése), valamint az iparbiáonsági
szakteriiletet érint panasziigyek irftézése

. A 2. szátm f irt ritszakaszának és a hozzá tartoz , kozrithál zati elemeinek, illetékességi
teriileten fekv ,,Útinform" megnevezésii rendszerneko és az i|letékességi teriileten fekv

Forgalomirányító Rendszernek (FIR), mint informatikai rendszernek a nemzeti létfontosságri

rendszerelemmé t<irtén kijel lése 2020. februárban megtortént.
. Egy eljárásban a veszélyes hulladékok gyiíjtésére vonatkozó hulladékgazdálkodási

teveken}ség enge dé|yezésében, a katasztrófa- védelemmel sszefi.igg létesítési és hasznáIatí

szabályok, u ko-yezetbiztonság katasztr favédelmi vizsgálata szakkérdésével kaPcsolatban

szakhatóságként vettiink r észt.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségi.igyi F osztálya, mint illetékes egészségiigyi

á|lamigazgatási sr"*, 2018. október 30. napján kelt hatánozatban megállapitotta, hogY NÓgrád

megyébei a Z Id Híd B.I.G.G." K rnyezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt
Felói sségii Társaság átta| szerz d tt telepi.iléseken a hulladékgazdálkodási kozszolgá|tatás

ellátásának kiesése miatt srilyos k zegészségiigyi kockázat alakult ki. A határozatra tekintettel az

illetékes Nógrád Megyei KatasztrófavédelmiIgazgatóság sziikségellátást elrendel (2018. október 30-



én kelt) határozatokban gondoskodtak a hulladék e|szállításának megszervezésér l és elvégzésér l
20 1 8. október 3 l-t l 2020. október 3 1-ig.

A szi.ikségellátásra vonatkoz határozatok kotelezettjeiNógrád megyére vonatkozólag:

- 'Z ld Híd B.I.G.G." Kornyezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felel sségií
Társaság

- Balassagyarmat Városiizemeltetési Nonprofit Korlátolt Felel sségti Társaság

A sztikségellátással osszesen 57 Nógrád megyei teleptilés érint, amelyb l 44 telepulésen a Zótd Híd,
Nkft. (Alsópetény, Bánk, Becske, Bercel, Berkenye, Borsosberény, Cserháthaláp, Cserhátsurány,
Debercsény, Diósjen , Drégelypalánk, Érsekvadkert, Fels petény, Galgaguta, Herencsény, Hont,
Horpács, Keszeg, Kétbodony, Kisecset, Legénd, Magyarnándor, Mohora, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád,
NÓgrádkovesd, Nógrádmarcal, Nógrádsáp, N tincs, Ősagard, Patak, Pusztaberki, Rétság, Romhány,
Szanda, Szátok, Szécsénke, Szendehely, Szente, Szi,igy, Terény, Tereske, Tolmács), 13 teleptilésen
(Balassagyarmat, Csesztve, Csitár, Dejtfu,Hollók , Hugyag, Iliny, Ipolyszog, Ipolyvece, Nógrádsipek,
Őrhalom, Patvarc, Szécsény) pedig a Balassa gyarmatVárosiizemeltetési Kft. szállított.

NÓgrád megyében a szi,ikség ellátásban végzett hulladékszállítással kapcsolatban érintett Z td Híd
B.I.G.G. Nonprof,rt Kft. Nógtádmarcali telephelyén, a miíszak kezdését l a miíszak végéig azNMKI
Balassagyarmati KvK - ról kijelolt ery fovel folyamatos feli,igyeletet láttunk el. A Balassagyarmati
Városi,izemeltetési Kft. Balassagyarmati telephelyén szintén egy fovel a szolgáltatást végzó
géPjármiÍvek miíszak kezdésénél, valamint a telephelyre való visszaérkezésnél és a tankol ásnál
voltunk jelen.

-A Hatósági tevékenység

A Bgy KvK a 2020. évben is az integrált hatósági munkára nagy hangsrilyt fektetett.
FÓigazgatói feladatszabásokat szem el tt tartya a hatósági feladatok végrehajtásáta kirendeltség teljes
ható sági munkavé gzésr ej ogo sult ál lomány ának bevonás ával vé geztiik.

A hatósági osztályvezetói beosztást Diósi Donát tu. alezredes látja el, rendelkezik a sztikséges
fels fokri állami és szakmai végzettséggel. A hatósági osztály !étszáma négy f beleértve az
osztálYvezetói státuszt is. Az osztályon dolgozó beosztotti állomány is rendelkezik a megfelel
végzettséggel.

A kirendeltségen tángyi évben 1098 db tiry keriilt iktatásra. A 1098 i,igyben cisszesen 4408 db
tigyiratot iktattunk.

Az integrált gondolkodás, valamint az ennek szellemében végzett feladat végrehajttls
k<ivetkezménYeként az élet-, és vagyonbiztonság javult. Az integrált szemlélettí munkamódszer a
hatósági feladatok nagyobb mennyiségii és eredményesebb végrehajtását eredményezte. A hatósági
osztálY el adói számára a heti továbbképzést rendszeresen megtartjuk" A kevesebb tapasnalattál
rendelkez kollégák felkészítése folyamatoi. A" OKF és megyei intezÉeaések megismerését kovet en
a naPi feladatok végrehajtása során azok gyakorlati alkalmazását folyamatosan bevezettiik. Az
iratminták változásait folyamatosan nyomon k<ivetjiik, a kirendeltséghez igazítjuk.

Hatósági szankciók az alábbi eloszlásban foganatosífua (polgárvédelmi, szolgáltatás
feliigyeleti és piacfeliigyeleti ellen rzések kapcsán intézkedést nem vege*tink;:

szankció típusa darabszám

Turvédelmi bírság 49

ADR/RID bírság 9 (8/1)

Tiizvédelmi hatósági
figyelmertetés

83



A szankciókkal szemben jogorvoslati kérelem, fellebbezés nem érkezett.

Az adventi id szakban a karácsonyi vásárok ellen rzése a feladatszabásnak megfelel en, a
pandémiás el írások betartásával megtortént.

A tuzvédelmi hatósági ellen rzésekre vonatkozó ellen rzési titemtervet minden hónapban
elkészítetti,ik és megkiitdttik a megyei igazgat ságnak. Az ellerr rzések a tervezettek szerint
jellemz en végrehajtásra keriiltek, ellen rzés csak indokolt esetben maradt el. Továbbá nem tewezett
ellen rzések is hajtottunk végre, telephely és miikodési engedélyezések, valamint a kéménysepr -ipari
k zszolg áltatás elmaradása kapcsán.

A hozzánk beérkez panasziigyeket és kozérdekti bejelentéseket az NMKI hivatala felé
fe lterj e sztettiik a normákb an r ó gzttettek a|apj án.

A feladatként meghatározott témavizsgá|at kapcsán a hatósági e|lenórzéseket megszerveáiik
és végrehajtottuk (piacfeliigyeleti és a szolgáltatás fetiigyeleti ellen rzései).

A megyei, illetve az OKF álta| meghatározott egyéb feladatokat végrehajtottuk (pl:

panasziiryekkel kapcsolatos adatszotgáltatás, iigyiratok megki.ildése, be nem ftzeteít bírságokkal
kapcsolatos feladatok, szolgáltatási díj akkal kapcsolatos feladatok. . . )

az BTPR bevezetését kovet en rendszer minden nap megnyitásra keriil. A megkereséseknek

eleget téve kiadásra keriilnek a hiánypótlások, a szakhatósági állásfoglalások.
A napi munkavé gzés során folyamatosan végeztiik a szakhatósági, hatósági feladatainkat

(tervek elbírálása, eltérési kérelmek, hatósági bizonyítvány kiadása, tervegyeztetés, szakhatósági

eljárások során megtartott helyszíni szemlék és ellen rzések el készítése, lefolytatása, az

ellenórzéseket kovet eljárások lefolytatása: felhívás, bírság, munkavégzéstól való eltiltás kiadása).
A nyilvántartott létesítmények nyilvántartását folyamatosan frissítjtik (a nyilvántartott

létesítmények e||enórzésével kapcsolatos un. dossziékat 2017. évt l elektronikusan vezetjiik).
Az OKF által meghatározott témákban (és azon feliil nállóan is) kapott feladatok, lravonta a

kirendeltség-vezet i érteke zletet kovet en me gfartásra keriilnek.
A beavatkoz állománynak hatósági munkátláva| kapcsolatos képzéseket, továbbképzéseket

tartottunk.

Felíigyeleti és ellen rzési tevékenység

A Bgy KvK aze|lenórzéseit a2020I. és II. félévi Munka és Ellen rzési Terve alapjánvégezte.
A kirendeltség célellen rzést, szi.ikség szerint szemlét tartott azirányttása alátartoz HTP-n és

KvÓ_in, valamint feltigyeleti jogkorben ellen rzést végzeít az egyiittmiíkodési nregállaPodással

rendelkez ÖTE-knél.
Az ellenorzéseink 2020-ban csokkentek fóigazgat i feladatszabás alapján az NMKI

igazgat jának feladatszabása a|apján, és terven feliili ellen rzések kevesebb számban keriiltek

elrendelésre és végrehajtásra.
összességében megállapithat , hogy a 2020 évben végzett ellen rzési tevékenység

mennyisége sziikséges és elégséges volt a teljesítménycélok eléréséhez. A MEO ellen rzési

tapasztalatokat minden hónapban feldolgoztuk, a készenléti állomány részére oktatási anyagot adtunk

ki az ellenorzési jelentésben felsorolt témákbarr. Az év során folyamatosan vizsgáltuk a géPjármti

nyilvántartó program felt lt ttségét és a menetlevelek vezetését, mindkét teriileten javult a

feladatvégzés.
Az NMKI átfogó ellen rzést, a gazdasági igazgatóhelyettesi szewezet irányítószervi

ellenórzést végzett. Az ellenórzéseken srilyos hiányosságot nem táLítak fe|, az ellenorzésen feltárt

hiányosságokrá a sziikséges intézkedéseket megtetttik. Az ellenórzésekkel kaPcsolatos

nyilvántartásokat pontosan vezetjiik, az el|enorzés során feltárt hiányosságok megsztintetésér l
intézkedttink, a j elentéseket határid re elkészítetti,ik

Az Ötp e|lenórzéseket, a mríszaki szemlék trilnyomó részét a tuzok parancsnok végeáe el,

de az rsparancsnokok is részt vállaltak az ellenórzósek végrehajtásában. Általános tapasztalat, hogY



az ellenórzések végrehajtása sok id t vesz igénybe, mert az ÖTE vezet k f állásban a munkahelytikon
tartózkodnak.

Parancsnoki Ellenorzil Gyakorlat 2020-ban egy ízben lett megszerye^re a szolgálati csoportok
részére, amely éjszakai gyakorlat keretében lett végrehajwa. A gyakorlatok végrehajtását valamennyi
szolgáIati csoport, és tíjzoltásvezet esetében megfelel értékelést kapott.

A Bgy HTP mtikodési tertileténtalálható, Egyiittmtikodési Megállapodással rendelkezO örP-
k 2019. éves Min sítését a tuzolt parancsnok elkészitette és a hozzá kapcsolódó ellen rzéseket
elvégeái.ik.

A féléves munka- és ellenórzési tervek alapján a beszámoltatásokat elvégezttik és az alábbi
ellenórzéseket haj tottuk végre :

- s zo l gá l atv áItás, szolgáIate 1 l átás, laktanya rend

- gyakorlatok, helyismeretek, kiképzési foglalko zások

- tigyelet, iigyeleti dokumentáci

- szolgáIati dokumentációk, SZÖSZ program

- ADR, RID ellen rzések

- mtiszaki feliilvizsgálatok

- gépj armti-nyilvántartás, menetleve lek

- hatósági tevékenység

Összegzés

A kirendeltség 2020. évben a jogszabályi el írásoknak és a bels szabályoz k
rendelkezéseinek rnegfelel en látta el feladatait, egytittmiik dve a rendvédelmi szervekkel, országos
hatáskoní szervek teriileti és helyi képviseleteivel, karitatív és társadalmi szervekkel, valamint civil
szervezetekkel.

2020. évben a COVID tobb szakteriileten is feladatot adott a Kirendeltség és a HTp számáta.
Az elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel a Kirendeltség a megszokotton hil ii nagyobb figyelmet
fordított vezetoi kapcsolattartásra az elóllárókkal, a helyi társszervekvezetóivel, HVn-t rr.".to3ével,
ÁNrSZ-el, onkéntós ment szewezetekkól, a kijeiolt k rházparancsnokkal és k rházigazgat val és az
eryéb, a veszélYhelYzet során kozremiík d szervekkel. Változást jelentett, hogy uh"gb"szélések,
egyeztetések dont tobbségben videokonferencia keretében kertiltek megtartásra.

A mtikodési teri.ileten miikod <inkéntes tíizolt egyesi,iletek és ment szervezetek ment _

tiízvédelmi feladatokba t rtén bevonását er sítettiik, aminek eredményeképpen hatékonyabbávált a
katasáróflík elleni védekezés, a bekovetkezett események hatásainak csokkentése, noválve ezzel a
HTP beavatkoz állományánakreagál képességét a valós a|ka|mazások esetén.

Az integrált hatósági munka teriiletén szolgálatot teljesít hivatásos állomány kiemelt
fontossággal kezelte az integrált hatósági tevékenységet, mellyel er sítetti,ik a lakos ság szaiáll,kovet
magatartását. A hatósági munka során er sítetttik a társhatóságokkal való egytitt-tikódést, a
szolgáltató szemlélet er sítésével biztosítottuk az eljárások t<irvényességét. A, "s szabályozókat,
normákat me gi smertettiik az áIlománnyal.

A beszámolóval érintett id szakban a kirendeltség valamennyi szaktertilete szakszeriien
hajtotta végre feladatait, szorosan egyíittmiíktidtek, egymást tátmogatva valósították meg
célkihlzéseiket, mely során kiemelten kezelték a felkésziiléssel kapósolatos feladataikat. A
Kirendeltség az év során kituz tt célokat maradéktalanul végrehajtotta.

Kiemelt feladafunknak tekintjiik továbbra is a magas színvonalri szakmai munka végzését,
melY'hez elengedhetetlen, hogy továbbra is jól képzett szakemberek legyenek a szervezetben,lnnek
érdekében rendszeres továbbképzéseket hajtottunk és hajfunk végre.



Fokozott figyelmet fordítottunk a szakmai ellenórzési színvonalának javíására, n velésére,
kifejezetten az rsok szakmai felkésztiltségére, ami megmutatkozott a feliilellen rzések során is.

Nagy er t fektetttink a megelozési propaganda, a Tuzmegel zési Bizottság által elindított
programsorozatok segítésére, títmogatására. A kiírt alkotói pályánatokra az érintett célkozosség
firyelmét felhíWuk.

Legfontosabb feladataink kózé tartozott a Balassagyarmati KvK illetékességi teriilet
telepiiléseinek katasztr favédelmi osztályba sorolásának felíilvizsgálata, melyet elvégeái.ink. A
feli,ilvizsgálat során figyelembe vettiik az onkéntes telepiilési mentószewezetek, járási

ment szervezetek megalakítását, rendszerbe á|lttását. A felkészítések, az ellen rzések, a
veszélyh e\yzet kezelések és a telepi.ilési onkéntes ment csoportok létrehozásával javult a lakosság
biztonságérzete.

El ttiink áll feladatok lesznek a hatósági szakteriilet er sítése és fokozott koordináIása a

202l-es évben is, kifejezetten a halálesettel jár lakástiizek megel zésére, a téves jelzések

vis szaszo r itása és az t$ szabályozókban fo glaltak me gismeré sére.
Továbbra is kiemelt feladat |esz az illetékességi tertiletiinkon a veszélyes tizemek feliigyelet

alatt lrrrtás a, a ve szé lye s anyagok szá|lításának kontro llj a.

Fontos feladat lesz er síteni az állomány hivatástudatát, az egységes csapatszellem
kialakítását, valamint a szakmai kompetenciák novelését.

Támogatásunkkal továbbra is biztosítjuk a Balassaryarmati HTP mtikodési teriiletén mtíkod
onkéntes szervezetek fejl dését, fejlesztésiirányátt, szakmai felkésztiltségét.

Célunk lesz a 202L évi szakmai teljesítmény minimumok minél el bbi végrehajtása.

Tisztelt KozgytílésA(épvisel Testiilet, kérem a Balassagy armati Katasztr favédelmi
Kirendeltség}l2}. évi tevékenységér l szóló tátlékoztatóm tudomásul vételét!

Balassagyarmat, 2021. február 26.

okolenszki Gábor tíi. alezredes

kirendeltség-vezet


