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BESZÁMOLÓ
a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2020. évi tevékenységéről

Tisztelt Közgyűlés!
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. §
(5) bekezdése alapján a tűzoltóparancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos
tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település
tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról.
A Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság jelenleg 26 településen látja el az elsődleges
tűzvédelmi, és műszaki mentési feladatait. Az események tekintetében a beszámoló ismerteti a
káresetek alakulását, azok településenkénti kimutatását, a műszaki mentések és a tűzesetek
megoszlását, a jelentősebb káreseteket, a gyakorlatok végrehajtását, illetve az integrált hatósági
feladatokat tűzvédelmi, polgári védelmi, ill. iparbiztonsági szakterületekre bontva.
A katasztrófavédelmi rendszeren belül a törvényben meghatározott feladatok ellátása mellet, kiemelt
figyelmet fordítottunk a tűzoltó-parancsnokság állományának hatékony és eredményes felkészítésére,
a felettes szervekkel történő szoros együttműködés biztosítására, az integrált hatósági feladatok
maradéktalan végrehajtására. A megelőzési, illetve az elháríthatatlan káresemények felszámolási
feladatait magas szintű szakmai munka jellemezte, mely jelentősen hozzájárult a 2020. évben elért
eredményekhez.
A felettes és társszervekkel, önkormányzatokkal, egyéb szervezetekkel jó munkakapcsolat került
kiépítésre, melynek megtartása, fejlesztése továbbra is fontos feladatunk. A lakossággal is jó kapcsolat
került kialakításra, sok településen bemutatókat, lakossági felkészítéseket, előadásokat tartottunk, a
laktanyában az oda látogatók (diákok, óvódások, érdeklődők) megismerhették technika eszközeinket,
és munkánkat.
A közbiztonság erősítése kiemelt szerepet tölt be napi feladatellátásunk terén, a meghatározott célok
teljesültek, továbbra is törekszünk arra, hogy minden körülményt figyelembe véve tovább erősítsük az
állampolgárok biztonságérzetét, a katasztrófavédelem egységes szervezetének pozitív megítélését.
A beavatkozásokat tekintve Salgótarjánban történt a legtöbb műszaki mentés (192), és tűzeset (169). A
város területének nagyságát, és lakosságának számát tekintve – a többi településhez viszonyítva – ez
arányosnak mondható.
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A leírtakat összefoglalva megállapítható, hogy a Tűzoltó-parancsnokság a vizsgált időszakban
eleget tett a jogszabályokból és a belső szabályozókból eredő kötelezettségének, garantálva ezzel
a térség tűzvédelmének biztosítását és a működési területünkön élők magas szintű biztonságát.
A Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi kiemelt céljai között továbbra is a magas
színvonalú szakmai munkavégzés, a káresetek szakszerű felszámolása, a szabadtéri vegetáció-tüzek
számának alacsonyan tartása és csökkentése, a társszervekkel való hatékony együttműködés szerepel.

Tisztelt Közgyűlés!
Kérem, hogy a Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi beszámolóját megvitatni, és
az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Határozati javaslat
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi beszámolóját az 1. melléklet szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Zsolt polgármester
Salgótarján, 2021. augusztus 02.

Bozó Krisztián tű. alezredes sk.
tűzoltóparancsnok

1. melléklet

NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
SALGÓTARJÁNI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
SALGÓTARJÁNI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG
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Bevezetés
Tájékoztatom, hogy a Salgótarjáni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban:
Salgótarjáni HTP) tevékenységét a vizsgált időszakban a szervezetet érintő jogszabályok, az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) és a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: NMKI) normatív szabályozói, valamint a
Szervezeti és Működési Szabályzata és Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(továbbiakban: Kirendeltség) ügyrendje alapján végezte.
A Salgótarjáni HTP, a NMKI és a Kirendeltség feladat meghatározása alapján hajtotta
végre a számára meghatározott integrált hatósági feladatokat.
Kiemelt feladatok
Legfőbb célkitűzéseink között szerepelt - a korábbi évek tapasztalatai alapján - a halálos
tűzesetek és a vegetációs területeken keletkezett tüzek számának csökkentése. A téli időszakra
történő felkészítés keretén belül a lakosság körében fő feladatunknak tekintettük a szénmonoxid mérgezések elkerülésére történő felkészítést. Ezen felül az állomány részéről a
kiemelt létesítmények, a rendezvények helyszíni bejárását, tűzoltó vízforrások ellenőrzését,
valamint az erdőterületek tűzvédelmi ellenőrzésének végrehajtását tartottuk szem előtt, ezzel
is növelve a térség közbiztonságát.
Folyamatos feladatnak tekintjük az állomány szakmai ismereteinek szinten tartását,
fejlesztését, annak érdekében, hogy a hatályba lépett új jogszabályokat, a belső szabályozó
intézkedéseket az állomány megismerje, megfelelően elsajátítsa és az abban foglaltakat a
képzések alkalmával, valamint munkája során hatékonyan alkalmazza.
Az állomány számára szervezett gyakorlatok helyszíneinek kiválasztásakor figyelembe
vettük a területünkön található ipari létesítményeket, oktatási-nevelési intézményeket,
valamint kiemelt figyelmet fordítottunk a Tűzoltási Műszaki Mentési Terv készítésére
kötelezett létesítmények beazonosítására.
Kiemelten kezeltük az újonc kollégák szolgálati csoportokba történő beilleszkedését,
hatékony szakmai munkára való nevelését.
Nagy figyelmet fordítottunk a teljes személyi állomány hivatástudatának erősítésére, az
egységes csapatszellem kialakítására, a szakmai kompetenciák növelésére, valamint az
állomány egészségügyi állapotának megőrzésére, javítására.
Célkitűzés volt a vezetői- irányítói tevékenység javítása, az önkéntes tűzoltó egyesületek
erősítése és műveleti alkalmazásuk fejlesztése, a lakosságtájékoztatási tevékenység folytatása
által erősíteni a preventív magatartás fontosságát, az öngondoskodási képességének erősítése,
és a katasztrófavédelem megelőzést célzó kommunikációjának erősítése is. A lakosság
megfelelő tájékoztatása, a hatékony prevenció elérése céljából nagyon fontosak a média
megjelenések, ahol a bekövetkezett káresemények szakszerű felszámolását és a tűzoltó
hivatás népszerűsítését is végrehajtjuk.
Salgótarjáni HTP működési területe 26 településre terjed ki:
Salgótarján HTP:
- Bárna
- Cered
- Egyházasgerge

Bátonyterenye Őrs:
- Bátonyterenye
- Dorogháza
- Kazár
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Etes
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtő
Kishartyán
Lucfalva
Mihálygerge
Nagykeresztúr
Ságújfalu
Salgótarján
Somoskőújfalu
Sóshartyán

-

Mátramindszent
Mátraszele
Mátraverebély
Nemti
Rákóczibánya
Szuha
Vizslás

Vonulási adatok
A 2020. évben a jelzések alapján összesen 735 káreset történt a működési területünkön. A
káresetek megoszlását tekintve a tűzesetek (396 db) voltak többségben. Műszaki mentésre
339 db esetben volt szükség.

Káresetek alakulása az előző évhez képest
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Szabad terület
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Sport létesítmény

1

Otthon jellegű létesítmény
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Nevelési-, oktatási létesítmény

2

Mezőgazdasági létesítmény

2

Közút

39
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2
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Tűzoltásokról, műszaki mentésekről
Az adatokat elemezve, értékelve elmondható, hogy a tűzesetek közül az erdő- és
vegetációs területen lévő események száma volt kiugró március és április hónapokban. Ez
elsősorban a száraz, csapadékmentes időjárással van összefüggésben. A másik fontos terület a
lakosság biztonsága szempontjából a kéménytüzekkel, szén-monoxid mérgezésekkel és
szivárgásokkal kapcsolatos káresemények megelőzése. A 2020. évben a tudatos preventív
tevékenységünknek is köszönhetően nem volt a működési területünkön szén-monoxid
mérgezésben elhunyt személy, valamint a korábbi évekhez képest ezen események száma
csökkent. A műszaki mentések során a szélsőséges időjárás miatt fakidőléseknél avatkoztunk
be legtöbbször. Kiemelkedő volt a közúti balesetek és az egyéb kategóriába sorolt
(ajtófelnyitás) beavatkozás.
A káresemények során a beavatkozó tűzoltói állománynál sérülés nem történt. A szolgálati
csoportok
tevékenységéért
közvetlenül
felelősek,
az
irányításukat
végző
szolgálatparancsnokok, rajparancsnokok és szerparancsnokok. Az elméleti és gyakorlati
feladatok végrehajtása, a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység irányítása és a
szolgálatszervezési feladatok terén a szakmai elvárásoknak megfelelően, magas színvonalon
tevékenykedtek. Ugyanez mondható el a beosztott tűzoltói, a gépjárművezetői és az ügyeleti
szolgálatot ellátó állomány munkavégzéséről, hozzáállásáról. A beavatkozások gyorsan és
szakszerűen kerültek végrehajtásra, egyetlen panasz sem érkezett a helyszíni beavatkozások
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tekintetében, viszont számtalan köszönő levelet kaptunk az állomány munkájának
elismeréséül.
A tűzesetek, műszaki mentések jellege
Beavatkozást igénylő esemény:
Tűzeset:
Műszaki mentés:
Téves jelzés:
Kiérkezés előtt felszámolt:
Szándékosan megtévesztő jelzés:
Utólagos jelzés:

485 db
218 db
267db
203 db
43 db
2 db
2 db

(A téves jelzéseket 118 esetben a beépített tűzjelző berendezés generálta.)
Káreseti jelzések megoszlása

Beavatkozást igénylő

118

Kiérkezés előtt
felszámolt
85
Szándékosan
megtévesztő jelzés
2
43

Téves jelzés
485
Téves tűzátjelzés

Kiemelkedő, jelentősebb káresetek
A tényleges riasztási fokozatokat figyelembe véve jelentősebb káresemény 2020. évben
nem történt.
A 735 esemény 694 esetben I. riasztási fokozatban, 41 esetben I. Kiemelt riasztási
fokozatban került felszámolásra.
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Káresemények lebontása településekre

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Bárna
Bátonyterenye
Cered
Dorogháza
Egyházasgerge
Endrefalva
Etes
Karancsalja
Karancsberény
Karancskeszi
Karancslapujtő
Kazár
Kishartyán
Lucfalva
Magyargéc
Mátramindszent
Mátraszele
Mátraterenye
Mátraverebély
Mihálygerge
Nagybárkány
Nagykeresztúr
Nemti
Nógrádmegyer
Pásztó
Rákóczibánya
Ságújfalu
Salgótarján
Somoskőújfalu
Sóshartyán
Szuha
Tar
Vizslás

Tűz
16
80
3
2
2
1
4
7
1
4
9
24
2
4
1
5
2
1
13
2
1
1
2
3
0
3
3
169
6
16
1
3
5

Műszaki mentés
2
58
3
4
3
0
9
3
1
2
3
4
3
0
0
1
6
0
7
2
0
1
8
0
2
1
8
192
8
1
0
0
7

Összesen
18
138
6
6
5
1
13
10
2
6
12
28
5
4
1
6
8
1
20
4
1
2
10
3
2
4
11
361
14
17
1
3
12

A táblázat adatai alapján feltűnik, hogy lényegesen több településen avatkoztunk be, mint a
működési területünk száma (26 település). Működési területen kívül segítségnyújtásban
avatkoztak be egységeink más tűzoltóságok működési területén.
Közbiztonsági Referensek
A vonatkozó előírásoknak megfelelően végrehajtottuk a közbiztonsági referensek
negyedéves továbbképzéseit. A kihirdetett veszélyhelyzet miatt az I. negyedéves értekezlet
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kivételével a II., III. és IV. negyedéves értekezletek online formában kerültek végrehajtásra. A
IV. negyedéves értekezlet a téli törzsvezetési gyakorlattal együtt került végrehajtásra.
A felkészítésekről emlékeztetőt készítünk, amely tartalmazza a felkészítés témáját, a
végrehajtandó feladatokat, határidőket és a felelősöket. Több alkalommal kiadványok,
segédanyagok eljuttatásával segítettük a közbiztonsági referensek munkáját. Lakosságvédelmi
intézkedésekkor és polgári védelmi gyakorlatokon is kulcsszerepük van a közbiztonsági
referenseknek.
Ezen kívül adatot szolgáltattak a Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség által
szervezett tavaszi törzsvezetési gyakorlat vonatkozásában is. A gyakorlat keretein belül a
települési veszélyelhárítási terv alapján az ár- és belvízi védekezéssel kapcsolatosan hajtottak
végre feladatokat.
A Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. március 2-6. között közbiztonsági
referensek alapképzését és vizsgáztatását hajtottuk végre összesen 20 fő részvételével,
amelyből 3 fő a Salgótarjáni HTP működési területén található települések Önkormányzatánál
látja el feladatait.
Kijelölt befogadó helyek
A településeken a befogadó/melegedő helyek kijelölése megtörtént. A befogadó helyek
pontosítása folyamatos. A 2020. október 20-21-22-ei téli törzsvezetési gyakorlat egyik
feladataként a települések beküldték a befogadó helyek adatait. A részletes adatok a Helios
rendszerben szerepelnek. Javasoltuk a települések polgármestereinek, hogy a köteles
települési polgári védelmi szervezet lakosságvédelmi egységbe beosztott személyek
vonatkozásában igazítsák el a személyeket a befogadó/melegedőhelyhez történő feladat
végrehajtáshoz.
A 2020. évre vonatkozóan Salgótarján járáshoz tartozó településeken összesen 5 db
befogadó hely ellenőrzés lett végrehajtva (Karancsság – 2 ellenőrzés, Somoskőújfalu – 3
ellenőrzés).
Kockázatazonosítási eljárás tapasztalatai
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet V.
fejezetének és 2. számú mellékletének előírásai szerint a mátrix rendszerű katasztrófavédelmi
kockázatértékelés módszere alapján a Salgótarján járás településeinek a katasztrófavédelmi
osztályba sorolásának felülvizsgálata megtörtént.
A kockázatazonosítási eljárásban a hivatásos katasztrófavédelmi szerv mellett a területileg
illetékes Vízügyi Igazgatóság, Népegészségügyi szerv, Közútkezelő, illetve az adott település
Önkormányzata tett javaslatot az adott település katasztrófavédelmi osztály besorolására. A
2020. évben a működési területünkhöz tartozó településeken katasztrófavédelmi osztályba
sorolás módosítására javaslat nem történt.
Tájékoztattuk a polgármestereket a szabadtéri vegetációs tüzek megelőzésére tett
intézkedésekről, a tavaszi ár- és belvíz elleni védekezésre való felkészülési feladatokról és az
esetlegesen bekövetkező szélsőséges időjárással kapcsolatos feladataikról. A NMKI
honlapján elérhető aktuális időjárással kapcsolatos anyagok elérhetőségét megküldtük az
önkormányzatok részére, hogy a saját honlapjukon, valamint a helyben szokásos módon a
hasznos információkat megjelentethessék. A települések felkészültek az esetlegesen
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bekövetkező szükség intézkedések végrehajtására az ár- és belvízzel, valamint a helyi
vízkárokkal kapcsolatosan. Rendkívüli ülés összehívására nem került sor.
Lakosságtájékoztatás
Lakosságtájékoztató tevékenységünk elsősorban a helyi médiában történik, folyamatos
kapcsolatban állunk az önkormányzatokkal, polgármesterekkel, önkéntes tűzoltó
egyesületekkel. Ezen csatornákon hívjuk fel minden évben a lakosság figyelmét például az
évszakokhoz kapcsolódóan várható veszélyekre. A közbiztonsági referensek bevonásra
kerülnek minden évben az ilyen jellegű veszélyforrások ismertetésére, a különböző általuk
tartott előadások keretén belül lakossági, valamint közbiztonsági fórumokon.
Közintézményekkel való kapcsolattartás, közösségi szolgálatteljesítés
2020. évben a kialakult járványhelyzet miatt a közösségi szolgálat teljesítése a
laktanyákban ellehetetlenült, ezért több otthon, illetve lakóhelyen végezhető feladatot adtunk
a diákoknak. Pontosítottuk a Levezetési terveinket, illetve felülvizsgáltuk a mentorok
kijelölését.
A járáshoz tartozó közintézményekkel (egészségügyi, szociális, oktatási, polgármesteri
hivatalok, vízügyi, környezetvédelmi intézményekkel) tartjuk a kapcsolatot.
A működési területen összesen 9 középiskola van, mindegyikkel kapcsolatban állunk. Az
előző évhez hasonlóan van más megyéből diák, aki a Katasztrófavédelmi Közösségi
Szolgálatot (továbbiakban: KKSZ) nálunk töltötte le. Tapasztalatunk szerint más
intézményeknél, szervezeteknél kibővültek a lehetőségek a közösségi szolgálat letöltésére,
ezért a diákok kisebb számban választják a katasztrófavédelmet.
A kihirdetett veszélyhelyzetet miatt kiadott belső szabályozók alapján a KKSZ-ot a NMKI
alárendeltségében lévő szervek objektumaiban nem lehet végrehajtani, csak külső helyszínen.
A külső helyszínes gyakorlatok és bemutatók száma is jelentősen csökkent ebben az
időszakban.
Az előző években a katasztrófavédelemnél történt KKSZ teljesítők és az érdeklődők nagy
számára tekintettel a Kirendeltség lehetőséget biztosít külső helyszínen, illetve otthon
teljesíthető feladatokra (PPT előadások készítése, környezettanulmányok, esettanulmányok
készítése, tűzcsapok felmérése stb.).
Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések
A Salgótarjáni HTP-n belüli szakmai ellenőrzéseket a parancsnok látja el, valamint a
Kirendeltség is rendszeresen hajt végre ellenőrzéseket. Minden esetben a készenléti szolgálat
ellenőrzésével valósulnak meg belső ellenőrzéseink. Az ellenőrzések tárgyát tekintve
szolgálatváltás végrehajtása, szolgálatellátás, kiképzési foglalkozás végrehajtása, gyakorlatok
ellenőrzése, beavatkozási tevékenység ellenőrzése történik. Az ellenőrzés minden esetben
építő jellegű, az esetleges apróbb hibák kiküszöbölése érdekében történik.
Az állomány képzése, képzettsége
A továbbképzés, kiképzés gerincét a készenléti szolgálatot ellátó állomány éves kiképzési
terve, gyakorlatterve, valamint a továbbképzési terve alkották.

10
Elsődleges cél az éves kiképzési terv összeállításánál, hogy a képzés tematikája vegye
figyelembe a helyi körülményeket, veszélyforrásokat, sajátosságokat, mint például a területi
elhelyezkedés, földrajzi viszonyok, szélsőséges időjárási tényezők következményei, veszélyes
ipari üzemek, közlekedés terén bekövetkezett változásokat, fokozott figyelmet szenteljen a
legújabb beavatkozási módszerek, eszközök megismerésének, valamint kiemelt területként
foglalkozzon a központi, illetve területi szervek által kiadott intézkedésekkel. Az éves
kiképzési terv meghatározta, hogy naponta, hetente mennyi óraszámot kell kötelező jelleggel
az elméleti és a gyakorlati képzésre fordítani, de lehetőséget biztosít további foglalkozások
megtartására is. A vírushelyzet miatt március 16-tól az I. félévre tervezett külső helyszínen
tartandó gyakorlatok központi utasításra elmaradtak.
Az elméleti foglalkozásokon és a szerelési gyakorlatokon szerzett ismereteket megfelelően
alkalmazták a gyakorlatok során, s ezek tapasztalatait a további munkavégzés alkalmával
hasznosították. A személyi állomány kiképzésének, továbbképzésének színvonala, minősége
az értékelt időszakban kiválóan megfelelt a szakmai elvárásoknak.
A tárgyévben 6 fő átvette első tiszti kinevezését, 3 fő folytatta tanulmányait a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemen.
Tűzvédelem, tűzmegelőzés
Tűzvédelmi célellenőrzéseinket tekintve a lakosság biztonságára befolyással bíró
gazdálkodó szervezeteknél a Salgótarjáni HTP állománya elsősorban a betervezett
gyakorlatok során hajt végre ellenőrzéseket. Az ellenőrzések folyamán a tűzvédelmi
szabályoktól való eltéréseket, hiányosságokat tárjuk fel. A feltárt hibákról, hiányosságokról
vagy észrevételekről tájékoztatjuk a Kirendeltség hatósági osztályát, ahol az ellenőrzéseket
erre tekintettel tervezik. A tűzoltó vízforrásokról és azok állapotáról naprakész kimutatást
vezetünk, a hatósági osztály egyidejű tájékoztatása mellett. Ezeket a vízforrásokat a
gyakorlataink során vagy káresetet követő tartályfeltöltés keretein belül ellenőrizzük.
Továbbá minden esetben ellenőrzést hajtunk végre vegetációs területeken keletkezett
tűzesetnél, kéménytűznél és szén-monoxiddal kapcsolatos káreseteknél. Az ilyen típusú
eseményekről minden esetben jegyzőkönyvet készítünk, amelyeket a Kirendeltség hatósági
osztályának átadunk.
A Kirendeltség hatósági osztályával rendszeresen tűzvédelmi ellenőrzésen veszünk részt.
Megelőzést szolgáló rendezvények
Ifjúságnevelő tevékenységünket különböző rendezvényeken történő megjelenésünkkel,
kiürítési gyakorlatokon tartott előadásunkkal, valamint a közszolgálatot ellátó fiatalok
körében tartjuk meg. Az eddigi tapasztalataink alapján mindig nagy érdeklődést mutattak a
résztvevők. A középiskolákban történő ilyen jellegű tevékenységünk nem utolsó sorban
biztosíthatja a hosszú távú személyi utánpótlást a tűzoltó szakmában, ezáltal
parancsnokságunkon is.
Folyamatosan járunk iskolákba, óvodákba és népszerűsítjük a Tűzoltóság munkáját.
Oktatjuk, tanítjuk az ifjúságot a tűz veszélyeire és megelőzésére.
A vírushelyzet miatt az oktatási létesítményekbe tervezett gyakorlatok, bemutatók
központi utasításra elmaradtak.
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Önkéntes Tűzoltó Egyesületek
Az alábbi önkéntes tűzoltó egyesületekkel (továbbiakban: ÖTE) van együttműködési
megállapodás:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Karancs Speciális Mentők ÖTE, mely az egész megye területén vállalt működést,
Mihálygerge ÖTE,
Rónafalu ÖTE,
Salgótarján ÖTE,
Ságújfalu ÖTE,
Somoskőújfalu ÖTE,
Észak-Mátra ÖTE, a megye területén 20 településen vállalt működést.

ÖTE 63 esetben, önkéntes mentőszervezet 35 esetben avatkozott be a Salgótarjáni HTP
mellett.
A Karancs Speciális Mentőszolgálat, Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület és az Észak
– Mátra Speciális Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntes mentőszervezetként is
tevékenykedik.
Az egyesületek számára biztosított a Salgótarjáni HTP által szervezett szituációs
begyakorló
gyakorlatokon,
helyismereti
foglalkozásokon,
valamint
különböző
továbbképzéseken való részvétel. Az egyesületek vállalták működési területükön a
lakosságtájékoztatással kapcsolatos feladatokat, számukra a tájékoztatók, propagandaanyagok folyamatosan megküldésre kerülnek, melyeket különböző fórumokon, valamint
szórólapokon juttatnak el a lakossághoz.
Segítjük az egyesületeket a BM OKF által kiírt pályázatokon a számukra legfontosabb
szakfelszerelések, védőeszközök kiválasztásában, valamint a tartalmilag és formailag
megfelelő pályázatok benyújtásában.
A nyertes pályázatok esetében az elszámolásokat koordináljuk, működési költség, eszköz
beszerzés, szertár építés felújítás összesítő kimutatásának előírás szerinti elkészítésében,
segítséget nyújtunk.
A pályázatokon elnyert szakfelszerelésekről, védőeszközökről nyilvántartást vezetünk,
valamint folyamatosan ellenőrizzük azok meglétét, állapotát, tárolásuknak körülményeit.
Polgári Védelmi Feladatok
A 2020. évre vonatkozóan összesen 97 db polgári védelmi szakterülethez tartozó
ellenőrzés lett végrehajtva. A különböző ellenőrzés típusokat tekintve a következő
észrevételek kerültek megállapításra.
Vízelvezetők tekintetében a legtöbb esetben a karbantartottság hiánya (növényzet található
a mederben, amely a víz lefolyását gátolná) lett rögzítve. Minden esetben a feltárt
hiányosságot az illetékes szervezet kijavította.
Lakosság riasztó eszközök esetében az ellenőrzések túlnyomó részében az ÉMÁSZ Zrt.
szakemberi tártak fel műszaki problémákat (nem megfelelő érintésvédelem, földelés hiánya,
megrongált kezelő doboz, nem megfelelően működő sziréna – hangkibocsájtó egysége nem
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megfelelő (megszorul). Ezen problémák megszüntetése okán a feltárt probléma súlyossága
alapján kezdeményeztük a hálózatról való leválasztásukat vagy elbontásukat.
Befogadó helyek tekintetében nem tártunk fel hiányosságot. Az ellenőrzött befogadó
helyek befogadásra alkalmasak.
A települési vízkárelhárítási tervek ellenőrzése a kihirdetett veszélyhelyzet miatt
elektronikus úton lett végrehajtva Ipolytarnóc és Litke település vonatkozásában.
A téli kockázati helyszínek ellenőrzésével kapcsolatban megállapítható, hogy az önmentő
anyagok, a hófogóhálók kihelyezésre kerültek azokon a területeken, ahol szükséges. A
kihelyezésük tervezett időpontja a változékony időjárás miatt eltolódott.
Víztározók ellenőrzése során hiányosságok nem kerültek megállapításra.
2020-ben két alkalommal szerveztünk törzsvezetési gyakorlatot a települések bevonásával.
A Kirendeltség 2020. március 10-11-12-én törzsvezetési gyakorlatot szervezett
Bátonyterenye, Pásztó, Salgótarján járás településeinek és a HVB-k bevonásával a helyi
törzsvezetési (veszélyelhárítási terv) gyakorlatával kapcsolatosan.
A gyakorlatot mind a 63 település teljesítette, a kiküldött táblázatokat (bevethető technikai
eszközök, járművek, anyagok, március 15-i települési rendezvények) pontosították, majd
visszaküldték a kirendeltség és a HVB-k felé. 53 település végrehajtotta a települési polgári
védelmi szervezetek riasztási gyakorlatát. Mind az 53 település esetében a gyakorlat
eredményes volt.
A Kirendeltség 2020. október 20-21-22-én törzsvezetési gyakorlatot szervezett
Bátonyterenye, Pásztó, Salgótarján járás településeinek és a HVB-k bevonásával a téli
rendkívüli időjárással kapcsolatosan.
A gyakorlatot mind a 63 település teljesítette, a kiküldött táblázatokat (bevethető technikai
eszközök, igénybe vehető befogadó helyek, október 23-i települési rendezvények)
pontosították, majd visszaküldték a kirendeltség és a HVB-k felé. 10 település végrehajtotta a
települési polgári védelmi szervezetek riasztási gyakorlatát. Mind a 10 település esetében a
gyakorlat eredményes volt.
A COVID-19 miatt a települési köteles polgári védelmi szervezetek egységeinek a
továbbképzésére nem került sor. Az elmaradt felkészítésék pótlása a 2021. évi felkészítési
tervben tervezésre kerültek.
A működési területünkön összesen 5 települési mentőszervezet és 2 járási szintű
mentőcsoport került megalakításra az elmúlt években. A mentőcsoportok minden esetben az
alapvető vízkárelhárítási tevékenység kezelésére lettek minősítve.
A települési önkéntes mentőcsoportok riasztási gyakorlata 2020. december 8-án összesen
12 települési önkéntes mentőcsoport bevonásával került végrehajtásra. A Járási Önkéntes
Mentőcsoportok riasztási gyakorlata is 2020. december 8-án került végrehajtásra a
Bátonyterenye, Pásztó és Salgótarján Járás vonatkozásában.
Gyakorlatok
A vírushelyzet miatt március 16-tól az I. félévre tervezett gyakorlatok központi utasításra
elmaradtak.
A gyakorlatok az említett időszakon kívül az éves gyakorlattervekben meghatározottak
szerint kerültek végrehajtásra, azok minden esetben megfelelt értékelést kaptak. A
gyakorlatok helyszíneinek kiválasztásánál kiemelt figyelmet fordítunk a működési
területünkön található ipari létesítményekre, az újonnan létesült üzemekre. Ugyanakkor
elmondhatjuk, hogy a gyakorlatok alkalmával tapasztalt hiányosságokra minden esetben
intézkedtünk. Tapasztalataink szerint a gazdálkodók az általunk feltárt hibákra minden
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esetben intézkedtek, ezzel is növelve a létesítmények, valamint az ott dolgozók biztonságát. A
helyismereti foglalkozásokat és a szituációs begyakorló gyakorlatokat megtartottuk, az
ütemezés szerinti létesítményekben, biztosítva ezzel a készenléti szolgálatot ellátó állomány
helyismereti készségének fejlesztését, elősegítve ezzel a biztonságosabb és hatékonyabb
munkavégzést.
2020. évben a gyakorlatok során az állomány a kapott szerelési feladatokat megfelelő
szinten hajtotta végre.
Egész évben rendszeresek voltak a tűzoltótechnika kezelői gyakorlatok. Mindhárom
csoport részére szerveztünk favágási, vízből mentési valamint roncsvágási gyakorlatokat.
Társszervekkel való együttműködés
A helyi társszervekkel a nagyobb káreseteknél szorosan együttműködve dolgozunk, ebből
kifolyólag kiváló munkakapcsolatban vagyunk. A különböző nagyobb volumenű
rendezvényeken általában együttesen látjuk el a rendezvények biztosítását, valamint több
önkormányzat által szervezett foci tornán is összemérjük tudásunkat, ami révén baráti
kapcsolatok is kialakultak. 2020. évben a járványügyi veszélyhelyzet miatt a
munkakapcsolaton kívül nem volt lehetőség egyéb kapcsolattartásra társszerveinkkel.
Tárgyi feltételek
A rendelkezésre álló gépjármű állománnyal a Salgótarjáni HTP a működési területén
ellátta mindennapi feladatait.
A Salgótarjáni HTP gépjármű állománya:
Készenléti szerek
Szer rendeltetése
Szer gyártmány, típusa
Tarján/I. szer
Rába R16 Aquadux 4000 (2017)
Tarján/II. szer
Mercedes Benz Atego TLF 2000 (2002)
Tarján/Vízszállító
Renault Kerax Aquarius X7000 (2012)
Tarján/Magasból mentő Iveco Magirus DLK 37 Vario CS(2004)
(1998) Hilux 2.4 TD (1998)
Tarján/Erdőszer
Toyota
Bátony/I. szer
Rába R16 Aquadux 4000 (2018)

Állapota
újszerű
megfelelő
újszerű
megfelelő
megfelelő
újszerű

A Salgótarjáni HTP-n lévő kisgépek karbantartása, felülvizsgálata 2020. évben tervezett és
folyamatos volt. A technikai felszerelések, gépek beszerzése, korszerűsítése folyamatosan
központi beszerzés alapján történt.
A szakfelszerelések állapota megfelelő, ezek karbantartására és felülvizsgálatára kiemelt
figyelmet fordítottunk. Az állomány egyéni védőeszközzel, védőfelszereléssel való
ellátottsága 2020-ban is biztosított volt. A készenléti szolgálatot ellátók közül mindenki
rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzéshez szükséges
eszközökkel, felszerelésekkel.
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Tűzoltó laktanya
Az épület állagmegóvása érdekében a rendszeres munkavédelmi szemlék során feltárt
hiányosságok a legrövidebb időn belül felszámolásra kerültek.
Sportesemények
Az állomány tagjainak a rendszeres sportfoglalkozásoknak köszönhetően - a fizikai
állóképességük jó, melyet a megrendezésre kerülő sportrendezvényeken, mind egyéniben,
mind csapatban számos alkalommal bizonyítottak az elmúlt években. A kialakult
veszélyhelyzet miatt az évben kevesebb sportrendezvényen vettünk részt.
Összegzés, célkitűzéseink
A működési területünkön a preventív tűzvédelmi munkavégzésnek a további elmélyítését
tartjuk szem előtt, amelynek eredménye a káresetszámok csökkenésében mérhető. Kiemelt
feladatnak tekintjük az állomány hivatástudatának további elmélyítését és a csapatszellem
fejlesztését. A jövőre tekintettel céljaink között szerepel a beavatkozó állomány szakmai
felkészültségének folyamatosan történő előrelátó, komplex gondolkodásának további
fejlesztése. Ennek keretében elsősorban a szolgálat-, raj- és szerparancsnokok és az őket
helyettesítők tudását, készségét kívánjuk a hatósági osztály közreműködésével tovább
fejleszteni. Fontosnak tartjuk, hogy a gyakorlatok és beavatkozások alkalmával vegyék észre
a szabálytalanságokat, hiányosságokat. Ezek a tevékenységek minden esetben a lakosság vagy
a gazdálkodó szervek biztonsága érdekében történnek. A készenléti állomány vonatkozásában
a legfontosabb feladat a további szakmai, gyakorlati tudásuk fenntartása, folyamatos
gyarapítása, ezek készségszintű alkalmazásának elősegítése. Az elméleti és gyakorlati
foglakozások terén továbbra is a gyakorlatias, célorientált képzésekre helyezzük a hangsúlyt.
Továbbra is fontos feladatunknak tekintjük, hogy a lakosságot megfelelően tájékoztassuk a
várható veszélyeket megelőző időszakokban. 2021-ben is törekedni fogunk a szén-monoxid
mérgezések, kéménytüzek megelőzésének területén elért eredményeink fejlesztésére szinten
tartására, valamint a szabad területek tüzeinek megelőzésére. Ezen káresemények
megelőzésének érdekében a lakosság figyelmének felhívására minden rendelkezésünkre álló
lehetőséget igénybe kívánunk venni, ebben többek között a működési területünkön lévő
Önkormányzatok is nagy segítségünkre vannak.
Kiemelten kezeljük az ÖTE-k szakmai támogatását, a folyamatos kapcsolattartást,
tájékoztatást.
A leírtakat összefoglalva megállapítható, hogy a Salgótarjáni HTP a vizsgált időszakban
eleget tett a jogszabályokból és a belső szabályozókból eredő kötelezettségének, garantálva
ezzel a térség tűzvédelmének biztosítását és a működési területünkön élők magas szintű
biztonságát.

Cím: 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. ✉: 3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1.
Telefon: +36(32) 411-400
E-mail: salgotarjankk.tit@katved.gov.hu
Hivatali Kapu azonosító: 513 508 379

