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Több mint kétszáznegyvenen
tettek fogadalmat 2018-ban
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és
a Katasztrófavédelmi
Oktatási Központ február
16-án és július 13-án is több
mint százhúsz frissen végzett tűzoltót
bocsátott ki.

A

februári ünnepségen a Belügyminisztériumot Kontrát Károly parlamenti államtitkár képviselte, a rendezvényen megjelent dr. Kovács Gábor r.
dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettese, a
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Katasztrófavédelmi Oktatási
Központ vezetői, valamint a megyei katasztrófavédelmi igazgatók.
A Himnusz hangjait követően a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ végzős hallgatói és az egyetem tisztjelöltjei
fogadalmat tettek, amelynek szövegét
Kalocsa Márió tű. őrmester olvasta elő.
Az ünnepi köszöntőt Kontrát Károly
miniszterhelyettes mondta. Beszédében az alapképzésben végzett hallgatókhoz szólva úgy fogalmazott, ez a nap
mindannyiuk életpályájában mérföldkőnek számít, hiszen ezentúl hivatásos tűzoltóként szolgálnak majd. „A katasztrófavédelem kötelékében védik majd a magyar emberek biztonságát és óvják az
emberéleteket és a vagyonbiztonságot.”
– mondta az államtitkár. Hangsúlyozta, a
biztonság ma a legfontosabb közösségi
érdek, a most végzetteknek is kiemelkedő szerepük lesz ennek garantálásában.

Kontrát Károly emlékeztetett arra, hogy a tak az öt hónap alatt tudásban, testben
kormány mindent megtesz a rendvédel- és lélekben megerősödve igazi tűzoltókmi állomány munkájának megbecsülé- ká. Beszédében köszönetet mondott a
séért, ennek egyik eszköze a rendvédel- családoknak a tanulmányok idején válmi életpályamodell. Az új előmeneteli lalt áldozatokért, a tanintézet oktatóinak,
és illetményrendszernek köszönhetően munkatársainak mindazért, amivel a taa rendvédelem hivatásos dolgozóinak nulásukat segítették.
A júliusi kibocsátó ünnepségen megbére az idén már átlagosan negyvenöt
százalékkal magasabb, mint volt 2015- jelent Papp Károly r. altábornagy, a Belben. Az államtitkár végezetül azt kívánta ügyminisztérium közbiztonsági főigaza frissen esküt tett tűzoltóknak, hogy si- gatója, dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy,
kerüljön kivívniuk a társadalom megbe- országos katasztrófavédelmi főigazgacsülését és munkájuk során folyamato- tó, jelen voltak a főigazgatóság vezetői, a megyei katasztrófavédelmi igazgasan fejlődjenek.
A hallgatók nevében Mészáros Atti- tók, az oktatási intézmények képviselői,
la tű. őrmester mondott válaszbeszédet. és természetesen a végzősök családtagA jövőről szőtt gyermekkori álmok meg- jai, hozzátartozói. A jelentés beadása és
lehetősen sokfélék lehetnek, de szinte a Himnusz elhangzása után a hallgatók
minden kisgyereknek legalább egyszer tiszthelyettesi fogadalmat tettek, amelyaz eszébe jut, hogy milyen lenne tűzol- nek szövegét Szabó Ádám olvasta elő.
tóként dolgozni. „Így voltunk ezzel mi is, Miután az őrmester átadta a hallgatók
akik talán álmaink alapján vezérelve, ta- által aláírt esküokmányokat Papp Károly
lán határozott elképzeléssel, talán csa- tábornoknak, a közbiztonsági főigazgató
ládi hagyományok miatt állunk itt, vagy emelkedett szólásra.
Az altábornagy beszédében emlékezazért, mert mindig is tűzoltók szerettünk
volna lenni.” – fogalmazott Mészáros Atti- tetett arra, hogy a katasztrófavédelem
la. Az őrmester felidézte, milyenek voltak, feladatrendszerét, szervezetét az elmúlt
honnan indultak tavaly nyáron, amikor időszakban jelentős jogszabályi váltojelentkeztek a képzésre, és hogyan vál- zások érintették, új feladatok kerültek a
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szervezethez, ezek a körülmények pedig Útravalóul pedig a következőket mondta
törvényszerűen megkövetelték, hogy az az újoncoknak: „Az úton, amelyen most
oktatás, képzés rendszere is igazodjon az elindulnak, nem lesznek egyedül. Társaik
új feltételekhez, hiszen ezeket a felada- vannak, és Önökön múlik, hogy a társaik
tokat csak stabil, jól képzett, elkötelezett, bajtársaikká is legyenek. A tűzoltói szolmegfelelő reagálóképességgel rendel- gálat csapatmunka. Legyenek aktív, kezkező állomány tudja végrehajtani. Papp deményező, önfeláldozó csapattagok.
Károly sorra köszönetet mondott mind- A munkájuk szolgálat. Szolgálatuk során
azoknak, akik hozzájárultak a most esküt mindig legyenek alaposak, körültekintőtett tűzoltók sikeres tanulmányaihoz, így ek, tartsák meg esküjük minden szavát,
megköszönte az oktatóknak, intézmé- és annak szellemét.”
nyeknek a színvonalas tevékenységet, a
Az esküt tett hallgatók nevében Varcsaládtagoknak, hogy mindvégig támo- ga-Stadler Bálint tű. őrmester mondott
gatták, bátorították a hallgatókat. A fő- válaszbeszédet. Felidézte, mi minden
igazgató a most végzettek elöljáróihoz történt velük a rendészeti szakgimnázifordulva úgy fogalmazott, fontos, hogy a umok valamelyikében, illetve a Katasztvezetők gondoskodjanak a beosztottaik- rófavédelmi Oktatási Központban eltölról, tiszteljék, segítsék, neveljék, képezzék tött összesen öt hónap alatt. Elmondmunkatársaikat. A tábornok végezetül a ta: megtanulták nemcsak rendesen felhallgatókhoz intézve szavait kijelentette, venni, hanem méltósággal viselni is az
ezen a napon életpályájuk lényeges mér- egyenruhát, felkészítették őket arra, hoföldkövéhez érkeztek, hiszen mostantól gyan kell a hivatásos tűzoltói szolgálat
az a dolguk, hogy esküjük szellemében során adódó feladatokat szabályosan
hivatásos tűzoltókként betartsák a sza- és biztonságosan végrehajtani, megisbályokat, megfeleljenek az elvárásoknak, merték és kitágították képességeik haés ne csak hasznosítsák mindazt a tudást, tárát. Mint Varga-Stadler Bálint mondamelyet az elmúlt hónapokban szereztek ta, számíthattak arra, hogy oktatóik a
meg, hanem bővítsék is ismereteiket, fej- tanulási folyamat során támogatják, irálesszék képességeiket.
nyítják, kiigazítják őket, vigyáznak rájuk.
2019. január
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Az őrmester beszédében úgy fogalmazott: mostantól egy régi, gazdag hagyományokkal rendelkező, de mindig megújulásra képes, fegyelmezett, de mégis szolidáris közösség tagjaivá váltak, és
igyekszenek méltónak lenni erre a tagságra. Hozzátette, tisztában vannak azzal, hogy szép és elismert, de veszélyes
és nehéz hivatás vár rájuk, ahol valódi
eseteknél valódi fájdalommal, valódi félelemmel fognak találkozni, és ahol valódi segítséget kell nyújtaniuk. Varga-Stadler Bálint végezetül köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzásegítették
a most végző hallgatókat ahhoz, hogy
eredményesen zárhatják tanulmányaikat.
A beszédek után az országos katasztrófavédelmi főigazgató kiemelkedő tanulmányi eredmény és közösségi munka
elismeréseként mindkét rendezvényen
elismeréseket adott át.
Forrás: BM OKF
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Családi nap a 70 éves KOK-on
A 2017–18-as oktatási évet jó hangulatú nyugdíjas találkozóval egybekötött családi nappal zárta a
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ.
Több volt ez a rendezvény mint egy családi nap, hiszen az intézmény 2018ban ünnepelte fennállásának 70. évfordulóját. Ebből az alkalomból köszöntötték a volt iskolaparancsnokokat, a 20-30-40 évvel ezelőtt tűzoltó tisztképzőt végzett hallgatókat.
Az elismerések átadása előtt Dr. Papp Antal tűzoltó ezredes, igazgató
mondott ünnepi beszédet, melyben kitért az elmúlt 70 évben elért eredményekre, a jövőbeli tervekre.
Az ünnepségsorozat zárásaként Erdélyi Krisztián tű. dandártábornok
és Dr. Hoffmann Imre helyettes államtitkár úr felavatták a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ megújult Képzéstörténeti Gyűjteményét.
A megjelentek nagy érdeklődéssel vették birtokukba a kiállítást felidézve a tablókhoz kapcsolódó személyes élményeiket.
Ezt követően kötetlen beszélgetésekkel, vidám közös együttléttel zárult a tartalmas program.
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Hetvenéves
fennállását
ünnepelte a
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
Ez alkalomból a tűzoltó
képzés jelene és jövője címmel rendezett nemzetközi konferenciát az oktatási
intézmény, amelyen tizenegy nemzet szakmai vezetője képviseltette magát.
Az előadók ismertették
azokat a stratégiai alapvetéseket és gyakorlati ismereteket, amelyek hazájuk
tűzvédelmét jellemzik.
Az október 2-i rendezvényen
a legkisebb részletektől a
legnagyobb távlatokig szinte
minden szóba került, ami a
tűz elleni védekezéssel és az
ehhez kapcsolódó emberi tényezővel foglalkozik.

A

jubileumi konferenciának a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adott otthont, elsőként Erdélyi Krisztián tű. dandártábornok, általános főigazgató-helyettes
szólt a résztvevőkhöz. A tábornok rövid
történeti áttekintést adott a hazai tűzvédelemről. Mint mondta, ez a tevékenység az önkéntes szerveződésekkel,
katonák, iparosok és diákok csapatával
kezdődött, mára pedig odáig fejlődött,

hogy többszintes, moduláris képzésre
épülő, intézményes keretekbe ágyazott,
magas szintű oktatás során sajátítható el.
A főigazgató-helyettest követően a
hazai képzésben harminchat évet eltöltött Diriczi Miklós tű. ezredes, oktatási igazgatóhelyettes vázolta csaknem
négy évtized oktatási trendjeit. Az ezredes azt mondta, ezen évtizedek alatt országosan elismert szakmává vált a tűzoltói hivatás.
Hans Hazebroek, a Holland Tűzoltó
Akadémia tanácsadója egyebek mellett
arról beszélt, hogy képzési modelljük
szerint a tűzoltóban leginkább azt tudatosítják, hogy bízzon a körülötte lévő biztonsági hálóban, a társaiban, akik figyelmeztetik, ha esetleg rossz döntést hoz.
Dr. Selan Kus török egyetemi tanár interaktív előadás keretében mutatta be,
milyen nehézségekkel áll szemben egy
csapat, ha annak tagjai egymásra utaltan dolgoznak. A szakember beszélt arról is, miként védje saját testi épségét és
fizikai kondícióját az, aki emberek mentésével foglalkozik.
Dr. habil. Vass Gyula tű. ezredes, a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetének vezetője nemcsak az intézetben megszerezhető tudásról és az ott lévő szakirányokról tájékoztatott, hanem vázolta azokat a

nagyívű terveket is, amelyek az intézetet az egyik legkorszerűbb tudásbázissá
emelhetik a térségben.
Jeney Zsolt, a BM HEROS termelési
igazgatója a magyar tűzoltógépjárműgyártás kulisszatitkaiba engedett betekintést, nem titkolva azt, hogy a fejlesztéshez hozzáadott magyar szellemi és fizikai érték méltán ad okot a büszkeségre.
A nap második felének előadásait az Ukrajnát képviselő Oleksandr Dia
diushenko, a Cherkassy Tűzbiztonsági Intézet főiskolai tanára nyitotta meg.
Bemutatta országa tűzoltóképzését, és
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részletesen beszélt arról a folyamatról,
azokról az erőfeszítésekről, amelyeket Kijev fejt ki a tűzmegelőzés, a beavatkozások és a hatósági munka hatékonyságának növelése érdekében.
Milan Kroflic, a WEBER Rescue kelet-európai régiós igazgatója áttekintő előadásában arról értekezett, hogyan kezdett
hidraulikus mentőeszközöket gyártani a
cég, és a tűzoltói igények, a használat közben szerzett tapasztalatok, illetve a kutatások alapján miként alakították át termékeiket az évek során. A tudatosságra, annak törökországi helyzetére dr. Murat Kus,

a Mehmet Akif Ersoy University egyetemi tanára irányította rá a hallgatóság figyelmét. A többi között elmondta, hazájában baj esetén az emberek általában a
beavatkozóktól várják a segítséget, ezért
a cél felkészíteni a lakosságot arra, hogy
az emberek rendelkezzenek alapvető tudatossággal a különböző katasztrófahelyzetekre. A szakember részletesen beszélt
arról, hogy a helyi veszélyeztető tényezők
ismeretétől kezdve a földrengés esetén
követendő magatartási szabályokon át a
túlélőcsomag összeállításáig mi mindent
kellene tudni az állampolgároknak.

A Horvátországot képviselő Mario Star
cevic osztályvezető az erdőtüzek elleni védekezésről tájékoztatta a résztvevőket. Beszélt arról, hogy az elmúlt évtizedekben megtízszereződött az erdőtüzek száma, tavaly például Dalmáciában nyolcvannyolcezer hektár égett le,
az oltás során száztíz tűzoltó sérült meg.
A helyzet javítását célzó, tűzoltói vonalon végrehajtott intézkedések között az
osztályvezető szólt például a beszerzett
infrakamerákról, drónokról, kiemelkedő
kapacitású vízszállítókról, valamint a kritikus időszakokban bevethető önkéntesekről, illetve a hivatásos erők átcsoportosításáról.
Szabó Attila tű. alezredes, a Katasztrófavédelmi Kutatóintézet vezetője előadásában ismertette az intézet huszonegy
évre visszatekintő múltját, majd a fő feladatokról és a jövőre vonatkozó tervekről
tájékoztatta hallgatóságát.
A Dániát képviselő Martin Thomsen, a
Danish Emergency Management Agency
igazgatója bemutatta a drónok adta lehetőségeket, amelyek mint mondta, veszélyhelyzetek során, vagy kockázatelemzés céljából is használhatók. Előadása során képekkel és videókkal szemléltette, hogy ezek az eszközök miként segítik a katasztrófa sújtotta területek áttekintését és felmérését.
A konferenciát dr. Papp Antal tű. ezredes, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgatója zárta, aki megköszönte a
hasznos és érdekes előadásokat. Az esemény zárásaként az igazgató valamennyi
külföldi ország képviselőjének Szent Flórián szobrot és emléklapot adományozott.
Forrás: BM OKF
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Megújult a
Katasztrófavédelmi Oktatási
Központ
Csapattörténeti
Emlékhelye
A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ fennállásának 70. évfordulója alkalmából új Képzéstörténeti
Gyűjteménnyel gyarapodott az intézmény.

A

kiállítás az intézmény múltjához
méltó reprezentatív térben lett
elhelyezve a kor színvonalának
megfelelő múzeumtechnikai eszközök
felhasználásával.
A magyar önkéntes tűzoltóságok létrejöttével megfogalmazódott az igény a
tűzoltók kiképzésének megszervezésére.
Kezdetben a kevés külföldi tapasztalatokkal rendelkező tisztek végezték a felkészítést. Gróf Széchenyi Ödön a fővárosi tűzoltóság főparancsnoka 1864-ben megjelentetett „A tűzoltás körül tett általános
tapasztalatok” című művével megteremtette a képzés alapjait. A képzés fontosságát szem előtt tartva Krause Waldemart-t
hívták meg Lipcséből tűzfelügyelőnek.
A budapesti tűzoltók 1873-tól gyakorló
mesterek kiküldésével vettek részt a vidéken alakuló testületek szakmai felkészítésében. 1883-ban a Budapesti Önkéntes Tűzoltó Testület őrparancsnoki tanfolyamot rendezett, 1884-ben már önkéntes tűzoltótiszti tanfolyamot szerveztek.
1890-ben országos tűzoltó szaktanfolyamot indítottak. A vizsga eredményétől
függően tiszti vagy altiszti bizonyítványt
kaptak a résztvevők.

1903-tól a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség vette át a tanfolyamok rendezését.
1905-től szigorított szabályzat szerint folyt
a képzés, tiszti minősítés csak külön tiszti
vizsga letételével volt lehetséges.
1912-től a tanfolyamokat szétválasztották önkéntes és hivatásos tiszti képzésre.
A 254.300/1928 számú BM rendelet Országos Tűzoltótisztképző Tanfolyam és a
kerületi tűzoltótanfolyamok indítását rendelte el, melynek elvégzése kötelező volt
a hivatásos tűzoltóparancsnokok és tisztek
számára. Az önkéntes és gyári tűzoltóságok parancsnokait és tisztjeit kerületi tűzoltó tanfolyamok elvégzésére kötelezték.
A háborús felkészülés jegyében született tűzvédelmi törvény komoly felszerelési, képzési és létszámkövetelményeket
támasztott a tűzoltóság felé. A lakosság
légoltalmi képzésének feladata is a tűzoltóság hatáskörébe került.
A korábbi tanfolyami formák megemelt létszámmal tovább működtek,
ugyanakkor elindult a járási tűzrendészeti felügyelői tanfolyam, városi-, vármegyei tisztviselőket képeztek tűzrendészeti felügyelőnek. A törvényhatósági
tűzoltó tanfolyamok a tűzoltósági altisztek szakismereteinek bővítésére születtek
megyei szervezésben.
1940-ben kezdődött a légoltalmi tisztek képzése, a légoltalmi szakszolgálatosok tömeges kiképzése akkor már zajlott.
1944 végén a háborús események ha-

tására a különböző tanfolyami képzések
megszűntek.
A II. világháború után az Ideiglenes Nemzeti Kormány 10.280/1945. számú rendeletében átalakította a képzési rendszert,
előírta a tűzoltótisztek számára a felsőfokú tűzoltótanfolyam elvégzését. 1948ban az állami tűzoltóság létrejöttével a
460.291/1948. számú BM rendelet alapján az oktatás központosított átszervezése megkezdődött. Budapesten, Makón, és
Nagykanizsán újoncképző tanosztályokat
hoztak létre. Budapesten 100 fővel tisztképző tanfolyam indult a Tas vezér utcában. Ezt tekinthetjük a mai Katasztrófavédelmi Oktatási Központ jogelődjének.
1951-től a tisztképzés tanfolyami formából iskolai formává változott. 1952-ben az
intézmény felvette a Petőfi Tűzoltó Iskola nevet és 1952-ben a Kismotor- és Gépgyár dolgozói csapatzászlót adományoztak számára. A tisztképzős hallgatók az
elméleti és gyakorlati képzés mellett a
mindennapos kárelhárítási munkában is
részt vettek.
Az intézmény 1959-től a Petőfi Tisztképző Iskola nevet kapta, 1963-tól az
egységesített belügyminisztériumi képzésnek megfelelően a BM Akadémia
Tűzoltó Tagozata 1971-től ismét önálló
tanintézmény, BM Tűzoltó Tisztképző Iskola. 1980-ban új csapatzászlót adományozott számára a Kismotor- és Gépgyár. Ebben az évben alakult át BM TűzXV. évfolyam 1. szám
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oltó Kiképző Központtá és került az intézményhez a Laktanya utcai objektum.
A képzési profil tovább bővült, egymásra épülő oktatási rendszer jött létre a
tiszthelyettes képzéstől a felsőfokú oktatásig. Eközben folyt a Laktanya utcai objektum folyamatos korszerűsítése.
A rendszerváltást követően 1992-ben
jött létre a Tűzvédelmi Oktató és Kiképző Intézet. 1992-tól 1993-ig a BM Tűz- és
Polgári Védelmi Intézet keretében polgári védelmi képzést is folytatott. 1996-ban
a szétválást követően jött létre a TOP Tűz-
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védelmi Kiképző Intézet. 1998-tól, a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megalakulásától az intézmény
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
néven végzi feladatait. Ebben az évben
az állami tűzoltó tisztképzés elindításának 50. évfordulója alkalmából új csapatzászlót kapott az intézmény.
2012-ben az egységes katasztrófavédelmi szervezet létrejöttével átalakult
a szakemberkézés, bevezetésre került a moduláris rendvédelmi oktatási
rendszer.
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Ez a nagy ívű fejlődés tekinthető át a
kiállítás jobb oldali részén, korabeli képekkel illusztrált tablók segítségével.
A kiállítás készítői fontosnak tartották a történelmi események megörökítése mellett az azokat formáló emberek bemutatását is, ezért külön tablón
kerültek megörökítésre az intézményben legalább húsz évet eltöltő munkatársak, akik fényképük bemutatásával
tisztelegnek az intézmény parancsnokai, igazgatói előtt.
A tárlat másik része ismerteti az
Oktatási Központ életét, bemutatja a
szakcsoportok munkáját, valamint a
Zenekar, a Múzeum és a Kutatóintézet
tevékenységét.
A míves üvegablakok mögött megbúvó ékszerdoboz méltán állít emléket
az Oktatási Központ 70 éves történelmének.
Dr. Berki Imre
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A KOK
meghívására
vendég zenekar érkezett
Franciaországból
2018-ban ünnepelte fennállásának 80. évfordulóját a Katasztrófavédelem Központi Zenekara.
Ez alkalomból szervezett
koncerteket a BM OKF és
a KOK.

KOK híradó

A

jubileumi nagykoncertet megelőzően közös zenélésre hívta meg
a KOK vezetése Franciaországból
a Batterie Fanfare Kuttolsheim önkéntes
tűzoltók zenekarát. A 24 fős fanfárzenekar, mely elnevezés a hangszerállományból adódik, szeptember 21-én adott közös koncertet a Katasztrófavédelem Központi Zenekarával a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dologház utcai
dísztermében.
A koncertet egy ünnepség előzte
meg, melyet házigazdaként Varga Ferenc
tű. dandártábornok úr nyitott meg, méltatva a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokságról 1938-ban indult Zenekar sikereit. Ezután Dr. Papp Antal tű. ezredes a KOK
igazgatója és Dóra László tű. alezredes a
zenekar vezetője köszöntötte az egybegyűlteket.
A koncert első részében a francia zenekar műsorát hallhatta a közönség,
mely koncert hangzása jelentősen eltért

a hazánkban megszokott fúvószenekari
hangzástól, a natur hangszerek speciális
hangzása és korlátai miatt. E hangszerek
ugyanis nem rendelkeznek billentyűkkel, így hangkészletük és terjedelmük kisebb, mint a mi zenekarunk által használt
hangszerekén. A közönség nagy tetszéssel fogadta e kuriózumnak tekinthető
műsort.
A második részben népszerű zenei művekkel és operettel szórakoztatta a megjelenteket a Katasztrófavédelem Központi Zenekara. A koncertet követő fogadás
után a zenészek pihenőre siettek, mivel
számukra ezzel még nem ért véget a közös munka. Szeptember 22-én délelőtt a
Budai Vár adott helyszínt közös térzenéjüknek, ahol mindkét zenekar a saját fúvószenekari induló irodalmát vonultatta
fel a nagyszámú közönség előtt.
Dóra László tű. alezredes
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80 éves volt a
Zenekar
A Katasztrófavédelem Központi Zenekara 2018-ban
ünnepelte 80. születésnapját, amely alkalomból lemezfelvételeket készíthetett az együttes.

J

ó néhány „kisegítő” zenésszel kiegészülve izgatottan vonult be a Zenekar
a Tom-Tom Stúdióba. A csapat bizonyos részének ismeretlen feladat, az első
bizonytalanságok után egyre jobban inspirálta az együttest, melynek eredményeképp egy izgalmas, valódi fúvószenei értékeket és hangzásélményt közvetítő lemez született. A munkában közreműködő
fiatal muzsikusok is tartalmas élményekkel
gazdagodtak a munka befejeztével.
A jól megérdemelt nyári szabadság
után a szolgálati feladatok ellátása mellett újult erővel készült a zenekari tagság
az Adventi CD felvételére. A Big-Band, a
kvintett és a teljes zenekar által felvett karácsonyi dalok az év végére immár meghallgatható formában kerültek a kollégákhoz.
A Duna Palota dísztermében 2018. december 14-én megrendezésre került jubileumi hangverseny óriási sikert hozott. A
két félidős koncert során a klasszikus átiratoktól, az operett világán át, a 70-es,
80-as éveket felidéző zeneműveken túl
a karácsonyi hangulatig, szinte eufórikus
hangulatot teremtett az énekes szólistákkal kiegészült zenekar.
A 2019-es év feladatait új kollégával
kiegészülve várja a Katasztrófavédelem
Központi Zenekara.
Kiss Zoltán tű. őrnagy
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A Műszaki
Szakcsoport
fontos kiképzési feladatot kapott az oktatási tevékenysége mellett
A Műszaki Szakcsoport jelentős szerepet kapott a
2018. december 20-án átadásra került 83 db technikai eszköz átadásával
kapcsolatban.

E

nnek a többrétű feladatnak az első
állomása a mentorok kiképzése
lesz. A technikai eszközöket használatba vevő igazgatóságok kiválasztott
gépjárművezetői kapnak egy átfogó ismeretet mind elméletben, mind gyakorlatban a tender győztes járművek
vonatkozásában. Hazatérve a parancsnokságokra, mint kiképzett mentorok,
helyi tanfolyamot tartanak a leendő
beosztott gépjárművezetők számára.
Az elméleti és gyakorlati felkészítés, továbbá a kötelezően előírt gyakorlat teljesítése után a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban végrehajtásra kerül
a gépkezelői típusvizsga. Ezzel a megszerzett ismeretekkel rendelkező gépjárművezetők már teljesítik a járművek
szolgálatba állásának feltételeit.
Az alábbi összeállításban szeretnénk
egy átfogó ismeretet adni az átadásra
kerülő járművek legfontosabb hordozójármű alváz műszaki-technikai, illetve
a felépítmény tűzoltó-technikai legfontosabb ismereteiről az olvasó számára.

A katasztrófavédelem 2018. december védelmi bevetési egységek rendszerbe állí20-án több mint 3 milliárd forint érték- tása” című projekt támogatásával egy egységes, a vezetői döntéshozatalt támogató,
ben adott át gépjárműveket:
komplex ellenőrzések lebonyolítását segí• 10 kritikusinfrastruktúra-bevetési egy- tő, a megelőző hatósági munkát, továbbá
az események gyors és hatékony kezelését
ség (KIBE jármű)
• 12 szimplafülkés erdőtüzes vízszállító támogató rendszer valósul meg. Az új eszközök gyorsabb reagálást tesznek lehetővé,
• 1 duplafülkés erdőtüzes vízszállító
• 3 erdőtüzes cserefelépítménnyel ellá- a kritikus infrastruktúrákban bekövetkezett
események esetén csökken a beavatkozási
tott konténerszállító
idő. A gépjárműveket a BM Heros Zrt. alakí• 3 magasból mentő tűzoltógépjármű
totta ki, és az eszközöket is a cég építette be.
• 54 elektromos Volkswagen Golf szeA tíz új speciális járművet a Fővárosi, a
mélygépjármű
Bács-Kiskun, a Pest, a Csongrád, a SzabolcsA katasztrófavédelem negyedik éve dol- Szatmár-Bereg, a Borsod-Abaúj-Zemplén,
gozik azon, hogy megújítsa, megfiatalítsa, valamint a Fejér, a Somogy, a Baranya és a
egyben egységesebbé tegye járműpark- Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavéját. Ebben több európai uniós finanszíro- delmi Igazgatóság vehette át.
zású projekt is segít, amelyeknek köszönhetően új kritikusinfrastruktúra-védelmi 2. Szimplafülkés erdőtüzes vízszállító
bevetési egységek, nagy szállítókapacitáA hazai tűzoltógépjármű-park fejlesztésú vízszállító gépjárművek, valamint erdőtűz oltására szolgáló eszközök kerülnek a sének folytatásaként, uniós pályázati lehekatasztrófavédelem eszközrendszerébe.
tőségek kihasználásával, az „Erdőtüzek oltására alkalmas gépjárművek és vízszállí1. Kritikusinfrastruktúra-védelmi be- tó gépjárművek rendszerbe állítása” című
vetési egység (KIBE jármű)
KEHOP-1.6.0-15-2016-00020 azonosítószámú projekt révén nagy szállítókapacitáA BM Országos Katasztrófavédelmi Fő- sú vízszállító gépjárművek beszerzése törigazgatóság a KEHOP-1.6.0-15-2016-00024 tént meg. A vízszállító gépjármű alkalmas
azonosító számú, „Kritikusinfrastruktúra- a gépjárműfecskendők vízutánpótlásáXV. évfolyam 1. szám
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EURO06 előírásoknak. A tizenkét új jármű a következő helyekre kerül: Kiskunhalas, Pécs, Szarvas, Mezőkövesd, Szeged, Debrecen, Eger, Kunszentmárton, Szentendre, Barcs, Mátészalka és
Dombóvár.
3. Duplafülkés erdőtüzes vízszállító
prototípus

nak biztosítására, szükség esetén önálló beavatkozó járműként is bevethető,
akár erdőtüzek oltásakor is. A gépjármű 10 ezer literes beépített víztartállyal
rendelkezik, a Rosenbauer N25 típusú
centrifugál-szivattyú 2500 liter/perc vízmennyiséget képes szállítani és menet
közbeni oltásra is alkalmas. A háromtengelyes vízszállító gépjárművet Renault
Kerax 460-as járműalvázra építették,
közúton és terepen is jól használható. A
járművet automatizált tengelykapcsolóval szerelt sebességváltóval látták el.
A dízelüzemű hajtómotor megfelel az

2019. január

A duplafülkés vízszállító gépjármű a
tűzoltóságok többcélú beavatkozó gépjárműve. Alkalmas vízszegény területeken a gépjárműfecskendők vízutánpótlásának biztosítására, használható egy teljes raj szállítására, de önálló beavatkozó
járműként is bevethető, akár erdőtűz oltásához is. A gépjármű 7 ezer literes beépített víztartállyal rendelkezik. A centrifugál- szivattyú percenként 2500 liter vizet képes szállítani, normál nyomású, beépített Rosenbauer NH25 típusú szivat�tyúval. Ezen kívül a jármű rendelkezik egy
magasnyomású rendszerrel, amely percenként 400 liter vizet képes szállítani.
A járművet elsőként a Nógrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltóegységei használhatják majd, a többi eszköz gyártása 2019-ben kezdődik.
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4. Erdőtüzes cserefelépítménnyel ellátott konténerszállító
A katasztrófavédelem erői a cserefel
építményes járművekkel rövidebb idő
alatt, nagyobb kapacitással és modernebb felszerelésekkel érkezhetnek a kárhelyszínre, így hatékonyabb kárfelszámolást tesznek lehetővé. Fontos szempont, hogy az alkalmazott eszközök és
a beavatkozási eljárások az eddiginél jóval kisebb környezeti ártalommal járnak.
A járművek rendelkeznek egy horgos
konténeremelő berendezéssel, valamint
egy 4.5 tonnás húzóerővel rendelkező
elektromos csörlővel. A konténerbe málházott eszközök között megtaláljuk a világítási célokra szolgáló fényárbocot, illetve Stihl típusú háti avaroltó készüléket,
láncfűrészek több típusát, továbbá kifejezetten erre a célra kifejlesztett könnyített tűzoltó védőruhákat. A járművek az
ország központi régiója, Kiskunfélegyháza és Encs mentő tűzvédelmét segítik, illetve az OKF GEK állományába, mint központi tartalék került.
5. Magasból mentő járművek
Az ország tűzoltási és műszaki mentési tevékenységében a gépjárműfecskendők mellett fontos szerepe van a magasból mentő tűzoltógépjárműveknek,
ezek technikai adottságai más eszközökkel nem válthatóak ki. A katasztrófavédelem jelenleg használt magasból mentő készenléti járműveinek jelentős része
mára korszerűtlenné vált, technikailag elavult. Az új járműveket csuklókaros kialakítással gyártották, ez a megoldás ötvözi
a létrák és az emelőkosaras járművek előnyös tulajdonságait. Kétféle mentési magassággal készülnek: 32, illetve 42 méterről képesek segíteni a beavatkozásokat.
A 42 méteres jármű Tiszaújvárosban, a két
32 méteres eszköz pedig Szentendrén és
Jászberényben szolgálja az állampolgárok biztonságát.
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6. Elektromos személygépkocsik
A gazdaságosan üzemeltethető járművek a hatósági és ellenőrzési feladatokat végző kollégák munkáját segítik.
Az autó egy feltöltéssel akár háromszáz
kilométert is meg tud tenni. A jármű
elektromos fogyasztóit nagy fényerejű,
alacsony energiafogyasztású, fejlett LEDtechnológiával látták el. Az e-Golf technológiai megoldásai révén és belső te-

KOK híradó
rének stílusos dizájnelemekkel történt
kialakítása miatt is kifejezetten modern,
emellett számos, vezetést segítő elektronikai rendszerrel szerelték fel. A jármű
lítium-ionos akkumulátorát három különböző módon lehet tölteni: hálózatról
szabványos dugaszoló aljzaton keresztül,
ami 13 órát vesz igénybe, a nagy kapacitású megoldást választva 8 óra alatt feltölthető, a CSS gyorstöltőrendszert használva pedig fél óra alatt 80 százalékra tölt-

hető fel. Emellett országosan 64 töltőállomás kiépítése is szerepel a programban,
amelyhez a kormány csaknem félmilliárd
forint értékű támogatást nyújtott.
Az új elektromos járművekből valamennyi katasztrófavédelmi igazgatóság
részesül, valamint a Katasztrófavédelmi
Oktatási Központ is kapott 2 db-ot, oktatási feladatok ellátására.

pótkocsi alól. A második napon délelőtt
a kereszttámaszok segítségével történő
járműrögzítés és a sávelválasztó betonidomon fennakadt személykocsi mentésének technológiáját sajátíthatták el
a résztvevők, korlátozott eszközhasználat mellett. Délután az új járműtechnikai

megoldások jelentette kihívásokról szerezhettek ismereteket a műszaki mentés
eljárásaival összefüggésben. Ez a kiemelkedően magas színvonalú képzés jelentős
mértékben hozzájárult a kollégák szakmai
ismereteinek bővítéséhez.
Neumann György tű. alezredes

Műszaki Szakcsoport

WEBER
Rescue Day
A KOK tanárainak részvétele a WEBER Rescue Day
nemzetközi mentési gyakorlaton Németországban

A

WEBER Rescue több mint 15 éve
tartja azt a továbbképzést, mely a
világ legnagyobb műszaki mentéssel kapcsolatos kiképzése a tűzoltók
számára és melyen a Katasztrófavédelmi
Oktatási Központ 3 tanára vett részt 2018.
szeptember 28-30 között.
A résztvevők több mint 20 országból
érkeztek a képzésre. Az első nap a KOK
tanárai megismerkedhettek olyan speciális járműmentési technikákkal, mint teherautó balesetek esetén alkalmazható
eljárások, fogások, jármű emelési munkafolyamatok, gyakorolták a lánccal mentést, kiszabadítottak személygépkocsit

XV. évfolyam 1. szám

KOK HÍRADÓ

15

Lakóépületek
tüzeinek
oltása
A Tűzoltó II. tanfolyam végéhez közeledik. A tematika
szerint az elméleti foglalkozásokkal szemben a gyakorlati foglalkozások kerülnek
előtérbe.

A

zord idő és a frissen leesett hó
ellenére például „Lakó- és középületek tüzeinek oltása” témakörben számoltunk fel több „káresetet”
a KOK Hatvan-Nagygombosi gyakorlópályáján.
Az ott található több szintes gyakorló
épület adottságai lehetővé teszik lakóterek, pince- és tetőtéri tüzek oltásának
„modellezését”. Az ehhez igénybevett
tűzoltó gépjárművek: gyakorlatonként
két gépjárműfecskendő.
A helyszínre érkezve a gyakorlat vezetője rövid eligazítást tart, melyben
tájékoztatja a hallgatókat a beavatkozás menetéről, a munkavédelmi szabályokról (pl. jegesedés miatti csúszásveszély), és megszervezi a „napi szolgálatot” azoknak, akik majd a beavatkozást
végzik.
Ezt követően a gyakorlatvezető és az őt
segítő oktatók berendezik a helyszínt:

• a lakóépület helyiségeiben elhelyezett
égetőtálcákban-, és hordókban erős
füstképződéssel járó tűz gyújtása;
• sérültek, mentendő személyek elhelyezése épületben (légzőkészülékkel)
vagy a tető szabadtéri részén;
• egyéb a beavatkozást nehezítő, viszont az életben előforduló problémák
megoldását igénylő helyzetek, szituációk előkészítése.
2019. január

A gyakorlat riasztással kezdődik. A vonulás, majd a helyszínre érkezést követően
megkezdődik a beavatkozás, amely végig
a tűzoltásvezetőt megszemélyesítő oktató
utasításainak megfelelően zajlik.
Próbálunk életszerű körülményeket teremteni, de nem csak a tűz
gyújtásával, hanem a valós beavatkozás lépéseinek bemutatásával is.
Végrehajtjuk:
• az életmentést,
• a károk felszámolását – szerek felállítási helyeinek megválasztása; felderítés; irányítási mód megválasztása,
alkalmazása; áramtalanítás, közművek
elzárása; a szereltetett sugarak típusainak megválasztása, alkalmazása; rádióforgalmazás – röviden: az elméleti
foglalkozásokon elmondottak gyakorlati alkalmazásának megvalósulását.

A beavatkozás végeztével, visszaszerelést követően a gyakorlatvezető és a
közreműködő oktatók minden esetben
értékelik az abban részt vevők munkáját, majd a beavatkozók fogalmazzák
meg tapasztalatikat életük első tűzoltási feladatairól.
Összefoglalva elmondható, hogy
rendk ívül fontos és hasznos a hallgatók
gyakorlati képzése, hiszen az ellenőrzött keretek között megtartott gyakorlaton ejtett hibák, az így szerzett tapasztalatok elevenebben megragadnak,
mint a tantermi foglalkozásokon megbeszéltek, és ezért rendkívül hatékonyan segítik majd a hallgatók szolgálati helyükön végzett, jövőbeni munkáját.
Vass Zoltán tű. százados
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Portré Diriczi
Miklós tű.
ezredessel
Harminchat év szolgálat
után rendelkezési
állományba vonult
Diriczi Miklós tű. ezredes,
a Katasztrófavédelmi
Oktatási Központ oktatási
igazgatóhelyettese.
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E

z nem azt jelenti, hogy megvált volna
a szeretett katedrától. Ahogy ő fogalmaz: csak a mindennapi feladatoktól
lépett egy kissé hátrább, hogy teljes erőbedobással élhessen örök szenvedélyének: a
tanításnak.
Interjúnk az oktatási központ tizes épületében készült, abban a tanteremben,
ahol elkezdte a munkát, csaknem négy évtizeddel ez előtt.
„Visszajöttem oda, ahonnan indultam” –
mondja derűsen. Diriczi ezredes alapvégzettségét a Budapesti Műszaki Egyetem
gépész karán szerezte, majd negyedéves
korában belügyi ösztöndíjat kapott, s egyszersmind az akkor átalakulóban lévő
tűzoltó kiképző központ tanszékén találta magát, oktatóként. Azaz bár nem erre
a pályára készült, már egyetemistaként
fiatalokat oktatott. Géptervező mérnök
akart lenni, miután egy miskolci kollégiumban átbeszélt szilencium után társaival úgy döntött, hogy nekivág a fővárosnak és budapesti egyetemista lesz. – Három óra alatt változtattam meg az addigi
terveimet, és ennyi idő alatt eldőlt az életem is – fűzi tovább ezt a gondolatot, ami
éppúgy szól a közösséghez tartozás erejéről, mint azokról a sorsszerű lehetőségekről, amelyek a pályáján végigkísérték.
„Amikor az én generációm idekerült, akkor mentek nyugdíjba az előttünk lévő korosztály utolsó képviselői. Tőlük vettük át a
munka szeretetét, mint ahogy azt is, hogy
minden segítséget megadjunk a nálunk
tanulóknak ahhoz, hogy a lehető legmagasabb szakmai tudással a tarsolyukban
távozzanak tőlünk. Itt az iskolában ’83-ban
kezdődött meg a szabályozott és szervezetszerű tűzoltótechnika-kezelői képzés,
a tantervek kidolgozása nagy feladat volt.
Nemcsak a tartalom, hanem a rendszer kialakítása is ránk várt.” – emlékezik vissza.
Az oktatási központ működésében fontos állomás volt 1987, ekkor indult a műszaki zászlós képzés. Ez akkor tízhónapos volt,
ez idő alatt valamennyi tűzoltótechnikai
eszközt megismerték és meg is tanulták
2019. január

használatukat a hallgatók. 2003. január elsejétől a technikakezelői képzés teljes egészében a szervezeten belül maradt, ami
azt jelenti, hogy egységessé vált a szakmai felkészítés és a bizonyítványt is itt kapták meg a hallgatók. Ezen a területen folyamatos a változás, hiszen a technológiai
fejlődéssel lépést kell tartani, hangsúlyozza az ezredes, aki példaként a légzésvédelem korszerűsödését említi. A sűrített levegővel működő eszközök mellett változott
a magasból mentés technikája, az elektronikai fejlesztések a járműtechnikában köszöntek vissza, a bevetések során használt
védőeszközökről nem is beszélve.

A célom mindig az volt,
hogy a lehető
legjobb tudásom szerint
dolgozzak
Márpedig ezt a tudást naprakészen kellett és kell is tartani, a hallgatókban ki kell
alakítani ennek igényét – jegyzi meg Diriczi
Miklós, aki magánéletének fordulópontjairól csak szűkszavúan nyilatkozik.
Azt mondja, nem is fordulópontokról
van szó, sokkal inkább folytonosságról.
Minden feladatát igyekezett a meglévő
keretek között a legjobb tudásával és a lehetőségek kihasználásával elvégezni. 2007
decemberének végén oktatási igazgatóhelyettes lett, amiről csak annyit mond,
hogy „sokat tanultam, sokat dolgoztam, a
célom az volt, hogy minél eredményesebbek legyünk”.
Az eredményesség persze a hallgatókon
is múlik, hiszen ők kívülről érkeznek a rendszerbe. „Mivel a külső környezet állandóan
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változik, nekünk azt is szem előtt kellett tartanunk, hogy ebből a nagyon változatos
világból érkező embereket alkalmassá tegyük arra, hogy felismerjék és el is végezzék mindazokat a feladatokat, amelyekkel
itt, ebben a hierarchikus, egyenruhás szervezetben találkoznak”.
Diriczi Miklós szerencsés embernek
tartja magát, Jó mesterek képezték, köztük a nemrégiben eltávozott Száray
Zoltán tábornok, aki jó szellemiségű
alkotóműhelyet és biztos tudásbázist hagyott örökül tanártársaira annak idején.
Az ezredes úgy véli, fontos a motiváció
folyamatos ébren tartása. Úgy látja, nem
annak a bizonyítása a fontos, hogy a tanár
és diák között mekkora a tudáskülönbség,
hanem azt elérni, hogy a diákok magabiztosan illeszkedjenek a katasztrófavédelem
rendszerébe, igényesen és mindig a legjobb tudásuk szerint oldják meg a feladataikat.
Arra kérdésre, hogy mit kezd a most felszabaduló idővel, az ezredes igazi „mérnökös” választ ad: fel kell építeni ezt is.
Az emberek gyerekkoruk óta strukturált
módon töltik az idejüket. Meghatározza a
napirendjüket az iskola, a munka, a kötelesség. „Nekem megadatott, hogy még taníthassak, ha úgy tetszik, még éljek a kedvtelésemnek. De ki kell alakítani azt is, hogy
miként szervezzem a napjaimat, már magamnak kell ezeket strukturálni, ehhez
még időre van szükségem.”
Nem hivatalos források szerint Diriczi
Miklós horgászni is szeret, és meg lehet
vesztegetni a Bernoulli egyenlet felmondásával. De ezt még soha senki nem próbálta. E sorok írója is inkább tanult arra a
vizsgára, amelynek a megnyitóján azt hallotta az ezredestől, hogy itt valóban arra
kíváncsiak, mi van a vizsgázó fejében, mit
tud az adott szakterületről, és a meglévő
tudását miként kapcsolja eddigi ismereteihez. Egyebek között ezt a szellemiséget
hagyta örökül az őt követő generációra.
				
S. Tóth Anikó tű. százados
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A Katasztrófavédelmi Oktatási Központban járt a Berlini Tűzoltóság
egy tagja
A Katasztrófavédelmi
Oktatási Központban tartózkodott szakmai gyakorlaton 2018. október 8–30.
között Christian Buscham.

A

német vendég megismerte a
katasztrófavédelem és ezen belül a KOK tevékenységét, gyakoroló pályáit. Részt vett több, a hallgatók
számára szervezett gyakorlaton, többek
közt egy műszaki mentési gyakorlat taktikai előkészítésén, ahol megtekintette a
gyakorlatot, és a gyakorlat elemzésekor
ismertette a Berlini Tűzoltóságon használatos taktikát.
Lehetősége volt összehasonlítani a
két országban alkalmazott alkalmassági vizsgákat, illetve tájékoztatást kapott
az önkéntes tűzoltók magyarországi szerepvállalásáról.

A német kolléga itt tartózkodása alatt az
egyik nap a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
vendége volt, megismerte a Katasztrófavédelmi Intézet tevékenységét. Látogatást
tett több tűzoltóparancsnokságon, többek
közt a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dologház utcai épületében, ahol
megtekintette a hírközpontot és a szertárat. Látogatása idején részt vett a 9. kerületben megrendezett WEBER Rescue által
szervezett tanfolyamon, eszközbemutatón.
A balatoni Vízi Mentési Rendőrkapitányság is fogadta a vendéget. A téma azért volt
a vendég számára érdekes, mert Berlin saját búvárcsapatot tart fent a vízről és vízből
mentési feladatok ellátására, a Spree folyón
történő műszaki balesetek kezelésére.
Október 18-án a német vendég a KOK
Műszaki Szakcsoportjának térképészeti

gyakorlatán vett részt. Kifejezetten örült
neki, hogy felfrissítheti a hadseregben szerzett tudását. Ezen a délutánon megtekintette a légzőkészülék gyakorló pályán zajló
gyakorlatot. A gyakorlat nem volt számára újdonság, mert a Berlini Tűzoltóságon
az éves alkalmassági vizsga része a gyakorlópálya teljesítése. Megdicsérte a gyakorlatot végrehajtó kollégákat, hogy okosan,
tartalékolva a levegőt mégis jó időt futva
hajtották végre a gyakorlatot.
A hospitálás utolsó napján Buscham
urat az Országos Mentőszolgálat Irányító Központjában fogadták, majd megtekintett egy 9. kerületi mentőállomást.
A téma nagyon fontos volt számára, mert
a Berlini Tűzoltóság mentős feladatokat is
ellát, a készenléti állomány 12/24 órás szolgálatot ad, melyből kettőt tűzoltó gépjárművön, kettőt pedig mentőautón teljesítenek. A három hét alatt a német tűzoltó kolléga átfogó képet kapott a hivatásos tűzoltók kiképzéséről. Elbúcsúzáskor a
vendég méltatta a katasztrófavédelemben
dolgozók fegyelmezettségét, hivatástudatát, szakmai felkészültségét. Kihangsúlyozta, hogy mennyire fontos a nemzetközi
együttműködés, melyben a szakmai tudások szabadon áramolhatnak. Reményét fejezte ki, hogy a hospitálási program tovább
folytatódik.
Dávid Eszter
XV. évfolyam 1. szám
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Ott voltunk a
FENIX nemzetközi mentési
gyakorlaton
2018. május 23 és 26 között
a varsói Tűzoltó Főiskola
Terepgyakorlati és Mentési bázisán került megrendezésre a XV. „FENIX 2018”
Nemzetközi Mentési Gyakorlat Lengyelországban.

A

z eseményen 13 európai ország képviseltette magát összesen 49 tűzoltóval. A KOK állományából a Tűzoltási és Mentési Szakcsoport két tanára vett részt az eseményen.
A gyakorlatot megelőzően, áprilisban a
KOK egyik tanára a gyakorlat előkészítése
érdekében
mentor-felkészítésen vett részt a helyszínen.
Az országokat a tavalyi évhez hasonlóan a gyakorlatok megkezdése előtt csoportokba osztották. Idén a magyar csapat az ukrán csapattal került egy csoportba. A feladatokat a két ország tűzoltóinak
együtt kellett végrehajtania.
2019. január

Az első nap délelőttjén egy bajba jutott tűzoltó kimentése volt a feladat; valamint egy labirintuson történő átjutás.
A gyakorlatokat légzőkészülékben, a
mentést egy arra rendszeresített hevederekkel ellátott kimentő eszközzel kellett
végrehajtani.
Délután közúti műszaki mentési gyakorlatok zajlottak. Itt először a lengyel
tűzoltók mutatták be, hogy hogyan
emelnek fel egy autóbuszt emelőpárnák
segítségével, majd a magyar és ukrán
csapatnak egy személyautóval ütközött
autóbuszt kellett stabilizálni és rögzíteni ahhoz, hogy a személyautóban meg
lehessen kezdeni az életmentést. Ehhez
rendelkezésre álltak ékek, faanyagok, he-
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vederek illetve amerikai típusú támaszrendszerek. A feladatok végrehajtása közben volt lehetőség a lengyel, ukrán és
magyar csapatok káresetekkel kapcsolatos tapasztalatainak megosztására.
A következő nap délelőttjén az ukrán
és magyar csapatnak egy nagy többszintes konténerházban keletkezett tűzet kellett eloltania és a bent rekedteket kimentenie. A gyakorlat végrehajtása kettő darab gépjárműfecskendővel és egy létrás tűzoltógépjárművel
történt. A gyakorlat előtt meg lehetett
tekinteni belülről a konténert, valamint
megtörtént a gépjárműfecskendők málharendjének megismerése is. A magyar
csapat kihasználta az alkalmat és megismertette a többi ország tűzoltóival a
Board hordágyra kötözés technikáját.
Délután a már összeszokott ukránmagyar csapatnak egy veszélyes épület
külső falát kellett megtámasztani.
A gyakorlat vitathatatlan érdeme,
hogy a katasztrófavédelmi szakemberek az országaik jó gyakorlatait bemutatták, kiváló felkészültségük okán bármikor tudják egymást segíteni, s az is
bebizonyosodott, hogy a magyar katasztrófavédelmi szakemberek magasan képzettek.
Karvai Kund Vilmos tű. zászlós
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Kirándulás
Szerbiában élő magyar gyerekek tanulmányi kirándulása a Katasztrófavédelmi
Oktatási Központban

2

018. május 25. és 27. között a tűzvédelmi technikusokat képző, határon túli, magyar tannyelvű, Lukijan
Musicki Középiskola (Temerin, Szerbia)
25 diákja és 5 tanára látogatást tett a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban.
A tanulócsoport működés közben megtekintette a tűz szimulációs konténert és
a pszichikai gyakorló pályát. A gyerekek
megismerték, hogy készül a magyar fejlesztésű HEROS tűzoltógépjármű. A Katasztrófavédelmi Kutató Intézet látványos bemutatót szervezett a csoportnak.
A program során a gyerekek –életükben
először- 32 méter magasra is mehettek
egy emelőkosaras tűzoltó gépjármű segítségével.
A kirándulás második napjának délelőttjén
a tanulócsoport a Katasztrófavédelem Központi Múzeumába látogatott, ahol tárlatvezetéssel egybekötve megismerkedtek a tűz-
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oltás, tűzvédelem történetével. A gyerekeknek ez is nagy élmény volt, sokan még egyáltalán nem jártak tűzoltó múzeumban. Itt jó
néhány szelfi készült érdekes kiállítási tárgyakkal. A múzeumlátogatást kötetlenebb program kísérte a Margit-szigeten. Még ezen a
napon a csoport a Dunakanyarba kirándult,
megtekintették a Visegrádi várat, néhányszor
lecsúsztak a bob-pályán.
Összességében elmondható, hogy a tanulmányi kirándulás a Szerbiában élő magyar

gyerekek számára, akik közül 10-en szerb-magyar kettős állampolgárok, felejthetetlen élményt nyújtott mind szakmailag mind emberileg. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azzal tudta támogatni a határon
túli magyar gyermekeket, hogy részükre térítésmentesen biztosította a szállást és az étkezést, illetve a magyar nyelvű idegenvezetést a
program teljes ideje alatt.
Takács Gerda
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Árvízvédelmi
bemutató a
Katasztrófavédelmi
Oktatási Központban

A

Katasztrófavédelmi
Oktatási Központ Laktanya utcai objektumában 2018. október 29-én bemutatót tartott a szlovák Waterdam cég az árvízvédelemnél használatos holland gyártmányú
SLAMdam mobilgát rendszerekről,
melynek a cég kizárólagos forgalma-

2019. január

zója Szlovákiában, Csehországban,
Ausztriában
és
Magyarországon.
A bemutatón résztvevők megismerhették az árvízveszélyes helyzetben használható SLAMdam mobilgát rendszer
alkalmazásának lehetőségeit, technikai kialakítását, gyakorlati bemutató
keretében
annak
megépítését.

A bemutatón jelen voltak a Megyei
Igazgatóságok tűzoltósági-, polgári védelmi főfelügyelői, felügyelői, parancsnokai, katasztrófavédelmi megbízottai,
valamint a BM OKF Műszaki Főosztályának képviselői és a KOK állománya.
Dávid Eszter
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CTIF történeti
bizottsági ülés
Németországban

M

agyarország
képviseletében
Dr. Berki Imre a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának
Igazgatója vett részt a CTIF Tűzoltóságok
és CTIF Történeti, Múzeumi és Dokumentációs Bizottság ülésén a németországi
Cellében.
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2018. október 3-án a CTIF Tűzoltóságok és
CTIF Történeti, Múzeumi és Dokumentációs Bizottság tartotta meg éves ülését.
A tagországok képviselői előtt számolt be
a bizottság elnöke az elmúlt időszakban
végzett munkájáról, a résztvevők meghatározták a következő időszak feladatait, a
bizottság és a munkacsoport kapcsolatát
és kijelölték a 2019-es ülés helyszínét az
ausztriai Tulln-t.
A 2018. október 4-ei egész napos plenáris ülésen a munkacsoport tagjai kilenc ország több mint száz küldötte
képviseltette magát. Az előadások a
tűzoltóság történetében jelentőset alkotó személyiségeket mutatták be.

A témában megjelent publikációkat
tanulmánykötet formájában is megjelentették.
A bizottsági tagok és a szakmai tudományos konferencia résztvevői másnap érdekes történelmi tűzoltó bemutatón vettek részt, ahol a helyi hagyományőrző egyesület felelevenítette,
újra játszotta a városháza tüzének oltását korabeli technikai eszközök és tűzoltási módszerek segítségével.
Takács Gerda
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A szakképzés
nem áll meg
A KOK Kéményseprő-ipari
Szakcsoportja 2018-ban is
igyekezett a legjobb színvonalon ellátni a rábízott
oktatási feladatokat.

E

rre volt is alkalmunk, hiszen három kéményseprő szakmunkásés két kéményseprő mester szakasz képzése folyt a tavalyi évben.
Kéményseprő szakmunkás vizsgákat
és pótvizsgát is tartottunk, amelynek
eredményeként összesen 56 fő új szakmunkással gazdagodott a katasztrófavédelem kéményseprő állománya. A kéményseprő szakmunkás 11. szakasz képzése pedig továbbra is folyamatban van.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve kéményseprő
mestervizsgákat és pótvizsgákat is tartottunk, amelynek köszönhetően ös�szesen 24 fő vehette át a mester okleve2019. január

lét és erősítheti tovább a Kéményseprőipari Megyei Ellátási Csoportokat.
A minőségi szakképzést nagyban segíti
az, hogy a péceli kéményseprő tanműhely
széleskörű felújításon esett át. Megtörtént
az elektromos hálózat felújítása, a külső és
belső világítás megfelelő kialakítása, riasztórendszer telepítése. A vízvezeték felújítása és a fűtési rendszer korszerűsítése (radiátorok, kazánok cseréje) is megtörtént.
A belső terek festése, oldalfalak burkolása
is megvalósult. A tetőn körben munkavédelmi szempontból fontos védőkorlát került kialakításra. A tanműhely oktatáshoz
szükséges szakirányú technológiai felszerelése kiépítésre került. Szilárd- és gáztü-

zelésű, hagyományos- és zárt égésterű
túlnyomásos, falazott-, bélelt-, és szerelt,
működő- és bemutató égéstermék-elvezetők, tüzelő- és légtechnikai berendezések lettek telepítve. A hallgatók számára
így sokkal kézzelfoghatóbb a tananyag, és
az oktatás is gyakorlatiasabbá vált.
Célunk továbbra is az, hogy a lakosság védelmének a kéményseprőkre háruló része
egyre magasabb színvonalú- és hatékonyságú legyen, és ehhez a szakképzésekkel
és továbbképzésekkel mi is szeretnénk
hozzájárulni.
Kéményseprő-ipari Szakcsoport
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A Kutatóintézet megújul
Időről időre elhangzik különböző fórumokon, hogy
zajlik, folyamatban van,
lassabban, gyorsabban, de
halad előre a Kutatóintézet fejlesztése.

M

ár 2016 óta rendszeresen témája a vezetői értekezleteknek
és más szervezeti fórumoknak,
hogy Európai Uniós forrásból olyan beruházások kezdődtek az Intézetnél, amelyekre a korábbi évtizedekben még nem
volt példa. Ennek a folyamatnak azonban
látványos jeleit mostanáig nem lehetett
igazán érzékelni.
Az első komolyabb változás a témával
kapcsolatosan a 2017 nyarán lebonyolított
költözési művelet volt a KOK-on, amely során az oktatói állomány döntő hányada a
X. épületben nyert elhelyezést. A Laktanya
utcai objektumban működő szakcsoportok új irodákat foglaltak el, komfortosabb
elhelyezésükre nyílt lehetőség.
Ugyanekkor a Kutatóintézet is elhagyta a X. épület földszintjén lévő irodáit és
az udvaron felállított HEROS konténerkomplexumba települt át abban a reményben, hogy a telet már a felújított IV.
épületi helyiségekben fogja megkezdeni.
A közbeszerzési eljárások, amelyeket az
említett forrás felhasználásának feltételeként szigorú szabályok mentén kellett lebonyolítani, nem tették lehetővé ennek
az elképzelésnek a megvalósulását.
Az Intézet fejlesztésének keretében
számos mérőeszköz és kellékanyag valamint építési témájú közbeszerzési eljárás
szervezése és lebonyolítása történt meg.
Ezek közül kiemelkedik két projekt, amelyek értékben a teljes támogatási összeg
kétharmadát teszik ki. Egyik a nagyértékű
analitikai műszerek vásárlása, a másik az

az építési közbeszerzési eljárás, amely a
KOK Laktanya utcai objektumában a IV.
számú épület déli szárnyának és tetőzetének felújításával teremtette meg a
„Katasztrófavédelmi központi labora
tórium” működési feltételeit.
Az analitikai műszerek nyílt uniós beszerzési eljárása már 2016 őszén megindult. Egy év elteltével, 2017 őszére a szállítók teljesítették az első ütemben vállalt
kötelezettségeiket és november végére minden készüléket és azok tartozékait leszállították. Mivel azonban a beüzemeléshez szükséges infrastruktúra ekkor
még nem volt készen, az átvételt követő-

en visszacsomagoltuk a berendezéseket
és bíztunk abban, hogy az építkezés hamarosan megkezdődhet.
2018 nyarára az építési pályázat értékelése, a szerződéskötés és a szükséges
adminisztrációk lebonyolítását követően a kivitelező felvonult a IV. épületben,
a tanév végén megkezdődött a felújítás
és az ezzel járó bontás.
Az építés keretében megújult a IV. épület földszintjének elektromos hálózata.
A laboratóriumok szünetmentes áramellátással, légkondicionált környezettel és a
tervezett vizsgálatokhoz megfelelő bútorzattal és felszereléssel rendelkeznek.
XV. évfolyam 1. szám
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Kiépült a tűzvizsgálati analitikát támogató gázkromatográfok és az ICP anyagvizsgálati készülék kiszolgálásához szükséges hélium és argon gázellátó rendszer. Üzemelnek a közel 5 órás áthidalást
lehetővé tévő szünetmentes áramforrások, amelyek a tűzvizsgálati analitika és
az anyagvizsgálathoz használni tervezett berendezések biztos, zavarmentes
működtetését garantálják.
Az építkezés elemeként elkészült a IV.
épület teljes, csaknem 1000 m2 felületű tetőzetének új hő- és vízszigetelése.
A KKI vizsgálati célú laboratóriumainak
száma 4-ről 9-re nőtt. Sikerült a vizsgálati tevékenységet magasabb színvonalon kiszolgáló, specializált feladatokra alkalmas laborhelyiségek kialakítása.
Ezáltal lehetővé vált az egymást zavaró olyan műveletek elkülönítése, mint
a minta-előkészítés, az analitikai műszeres vizsgálatok, a fizikai-kémiai tulajdonságok mérése, habfejlesztés vizsgálatok,
mintavételi egységcsomag gyártás.
A tetőn működésre kész egy 9kW teljesítményű napelem rendszer, amely a
2019. január

KKI fejlesztése következtében megnövekedett villamos energia igény kompenzálására szolgál.
Az építési munkálatok végül december 15-én értek véget. Néhány kisebb,
csak az egyes vizsgáló készülékek beüzemelését követően elvégezhető feladat
maradt hátra, amelyre várhatóan 2019
tavaszáig sor kerül.
A Kutatóintézet laboratóriumaiban
már zajlik a munka. Kezdettől fogva úgy
terveztük, hogy az építkezés ideje alatt is
a lehető legutolsó pillanatig működtessük a 106. sz. "vegyi laborunkat", annak
érdekében, hogy mérsékeljük a felújítási munkálatok következtében jelentkező határidő csúszást és mintatorlódást.
Nem könnyítette meg sem a kivitelező,
sem pedig az Intézet dolgozóinak munkáját, hogy az építési munkaterületet
meg kellett osztanunk és párhuzamosan kellett tevékenykednünk.
Az építkezés befejeztével megkezdődhetett a Kutatóintézet átköltözése, a
megújult helyiségek elfoglalása. Terveink
szerint márciusig a bútorok és berende-
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zési tárgyak, valamint a még dobozban
lévő műszerek telepítését lebonyolítjuk.
A megújult Kutatóintézet ünnepélyes
átadására szándékunk szerint akkor kerül sor, ha már minden felszerelés és készülék a helyére kerül és a jelenleg még
üres helyiség bútorzata is megérkezik.
2019. évben a Kutatóintézet munkatársa számára a legnagyobb kihívást
az jelenti, hogy jártasságot szerezzünk
a kialakított anyagvizsgálati analitikai
mérőberendezések használatában, kidolgozzuk azokat a vizsgálati eljárásokat, amelyek a katasztrófavédelmi hatósági- és tűzvizsgálati eljárások szakmai
hátterét erősítik. Ezzel párhuzamosan
folytatnunk kell az alaptevékenységből
fakadó termékvizsgálati és oltóanyag
minősítéseket, és meg kell újítanunk az
Intézet akkreditált státuszát a megváltozott körülményeknek és feltételeknek megfelelően.
Szabó Attila tű. alezredes
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SPORT
Kiválóan
indult a 2018.
év a sportban

A

BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság idei első pontszerző bajnoksága az úszóbajnokság
volt, melyet 2018. március 29- én rendeztek meg a Tüske uszodában Budapesten,
22 csapat részvételével.
Egyéni versenyszámokban ötven- és
száz méteres távokban álltak rajthoz a 30
év alatti, 30-39 év közötti, 40-49 év közötti,
valamint az 50 és 50 feletti korcsoportban.
Ezek mellett váltóban és vegyes váltóban is

KOK híradó
rajthoz álltak az úszók. A választható úszásnemek a gyors, a mell, és a hátúszás voltak.
Valamennyi megyei igazgatóság, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ is indított csapatot. A KOK a csapatát
a jelenleg tanulmányaikat folytató Tűzoltószervező, Tűzoltó szerparancsnok, Tűzoltó I, Katasztrófavédelmi- és Iparbiztonsági
szervező szakasz hallgatói, valamint a KOK
törzsállományából Korbély Barbara, Fejérné Hodut Éva, Katóné Dudás Marianna,
Durucz Attila, Tollár Gábor, Fekete Szabolcs
alkották.
Legjobb helyezéseink:
Korbély Barbara (2. korcsoport)
50 m gyorsúszás 2. hely, hátúszás 2. hely
Fejérné Hodut Éva (2. korcsoport)
50 m gyorsúszás 3. hely, hátúszás 3. hely
Tollár Gábor (1. korcsoport) 100 m
gyorsúszás 3. hely, mellúszás 4. hely
Németh Tímea (4. korcsoport)
50 m mellúszás 2. hely, hátúszás 4. hely

Huszka Károly (2. korcsoport) 50 m
mellúszás 1. hely, gyorsúszás 5. hely
Pócsik Balázs (1. korcsoport) 100 m
mellúszás 2. hely, hátúszás 4. hely
Férfi gyorsváltó (3 korcsoport) 3. hely:
Vezendi Pál, Durucz Attila, Kormos
László, Fekete Szabolcs
A többi versenyzőink egyéniben és váltóban is, a mezőny első felében végeztek, így
az összesített csapatversenyben az előkelő
4. helyezést érte el a KOK csapata.
Csapat tagjai: Korbély Barbara, Fejérné Hodut Éva, Katóné Dudás Marianna, Takács Gerda, Németh Tímea, Tollár
Gábor, Huszka Károly, Vezendi Pál, Kormos László, Durucz Attila, Fekete Szabolcs, Pócsik Balázs, Dr. Kabán Béla, Sipos László
Fekete Szabolcs tű. százados
sporttiszt
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Éremeső a BM OKF
fekvenyomó
bajnokságán

A

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az
Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület szervezésében november 8 - án rendezték meg a 2018. évi
BM OKF utolsó pontszerző eseményét, a Fekvenyomó Bajnokságot, melynek a Székesfehérvári Alba Regia Sportcsarnok adott otthont. A versenyen mind a női és a férfi sportolók, junior, open és masters kategóriában, 60–125 kilogramm
közötti súlycsoportokban feküdtek a súlyok alá. Az egyéni
versenyszámoknál a súlycsoportonkénti első három helyezettet minden kategóriában éremmel és oklevéllel díjazták.
Az abszolút női és abszolút férfi kategóriák korcsoportonkénti dobogósait, valamint a csapatverseny első három helyezettjét serleggel jutalmazták.
A díjakat dr. Gubicza József tű. ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Oktatásigazgatási és Kiképzési
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Főosztályának vezetője és Magosi Lajos tű. ezredes adta át.
A KOK versenyzői idén a törzsállományból, és a Tűzoltó II.
képzésre járó hallgatók közül kerültek ki. Végül a bajnokságot a KOK összesített csapatversenyben a 2. helyen zárta.
Legjobb egyéni helyezéseink:
Katóné Dudás Marianna (törzsállomány) masters (-80 kg)
1. hely, abszolút 1. hely
Takács Gerda (törzsállomány) masters (+80 kg) 1. hely
Mojzesné Takács Gabriella masters (+80 kg) 2. hely
Hofferekné Bakai Erika (törzsállomány) masters (-80 kg)
3. hely
Tóthné Orbán Judit (törzsállomány) masters ( -70 kg) 6.
hely
Fekete Szabolcs (törzsállomány) (+110 kg) 3. hely
Fazekas Olivér (junior -110 kg) 1. hely, abszolút 1. hely
Kovács Dániel (junior-70 kg) 1. hely, abszolút 1 hely
Hegedűs Roland (junior -90 kg) 5. hely
Fekete Szabolcs tű. százados
sporttiszt

Csapat tagjai első sor (ballról jobbra): Takács Gerda, Hofferekné Bakai Erika, Takácsné Orbán Judit, Mojzesné Takács Gabriella, Katóné Dudás Marianna
hátsó sor (ballról jobbra): Lévai György Ádám, Hegedűs Roland, Fekete Szabolcs, Fazekas Roland, Kovács Dániel Imre

2019. január

28
Budapesten
rúgtuk a
labdát

A

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízásából a
Gazdasági Ellátó Központ és a Katasztrófavédelmi Sportegyesület rendezte
meg a 2018. évi BM OKF kispályás labdarugó bajnokságot. A bajnokságnak a BKV Előre SE műfüves pályái adtak otthont június
12-13-án. A bajnokságra összesen 21 csapat
nevezett, így mintegy kétszáz tűzoltó rúgta a labdát az első napon. A KOK csapatának tagjai a válogatást követően a Tűzoltó
II. képzésén résztvevő hallgatók közül kerültek ki. Az első napon a csoportmérkőzésekre került sor (három 5- ös és egy 6-os
csoport), és minden csoportból az első két

A Skanzenben
versenyeztek a
terepfutók

A

2018. évi BM OKF országos terepfutó bajnokság a Szentendrei
Skanzenben került megrendezésre, április 23-án az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület és a Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében. A KOK csapatának tagjai a törzsállományunkból, illetve a jelenleg tanulmányaikat folytató Tűzoltó II. képzés szakaszaiból kerültek kiválasztásra. A terepfutók négy korcsoportban, több távon
mérethették meg magukat. A női versenyzők két, három és négyezer méteren, a férfiak három, négy- és hatezer méteren. Az időjárás is kedvezett a versenyzőknek, így már csak a nehéz tereppel és
egymással kellett megküzdeniük.

KOK híradó
csapat jutott a másnapi 8- as döntőbe. Csapatunk az egyik 5-ös csoportba került, ahol
két győzelemmel és két vereséggel a csoport harmadik helyén végzett, pontegyenlőséggel, rosszabb gólaránnyal. A tornát végül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nyerte, Borsod-Abaúj-Zemplén megye lett a
második, és a OKF GEK csapata végzett a

harmadik helyen. Végül a KOK a 15. helyen
zárta az Országos pontszerző Labdarúgó
Tornát, ami egy jó eredmény, főleg annak
tudatában, hogy a csapatunk tagjainak néhány hete volt az összeszokásra.

Legjobb helyezéseink:
Dr. Kovács Gáborné IV. korcsoport
(2000 m)- 1. hely
Korbély Barbara II. korcsoport (3000
m)- 3. hely
Fejérné Hodut Éva II. korcsoport (3000
m)- 5. hely
Női csapatverseny II. korcsoport
(Korbély Barbara, Fejérné Hodut Éva,
Csubákné Aranyi Marianna) - 2. hely

A többi versenyzőnk a középmezőnyben
ért célba. Összesített csapatversenyben a
KOK csapata a 14. helyen végzett.
Csapat tagjai: Korbély Barbara, Fejérné Hodut Éva, Csubákné Aranyi
Marianna, Dr. Kovács Gáborné, PapSzigeti Sándor, Borka Barnabás, Kordély Péter, Holczer Kristóf, Tonyó Bálint, Nagy János, Szűr István

Fekete Szabolcs tű. százados
csapatvezető, sporttiszt

Fekete Szabolcs tű. százados
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SZEMÉLYÜGYI HÍREK
2018. évben a Katasztrófavédelmi Oktatási
Központ állományából 2 fő
foglalkoztatási
jogviszonya szűnt meg,
áthelyezésre került 3 fő,
nyugállományba vonult 2
fő, nyugdíj előtti
rendelkezési állományba
került 1 fő, illetve 10 fő került kinevezésre.

A Katasztrófavédelem Központi Múzeuma állományába 2 fő került kinevezésre:
2018. december 01-jei hatállyal.
Lindner Gyula munkavállaló úr, gyűjteménykezelőnek
Szabó Zsuzsanna munkavállaló as�szony, könyvtárosnak

60. születésnapja alkalmából:
Diriczi Miklós tű. ezredes úrnak, az Oktatási Szervezet igazgatóhelyettesének.

A Hivatal állományába:
Erdős András közalkalmazott úr, főelőadó, informatikusnak
2018. december 17-ei hatállyal
Molnár Máté László közalkalmazott úr,
műhelyvezetőnek

Pedagógus nap alkalmából:
Halácsy Sándor tű. alezredes úrnak, a
Tanulmányi Osztály osztályvezetőjének

Kinevezettek:

Nyugállományba vonult:

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója
kiemelkedő munkája elismeréseként
Tűzoltó nap, május 4-e alkalmából munkatársi címet adományozott:
Kolozsvári Mariann közalkalmazott asszonynak, a Katasztrófavédelem Központi Zenekara munkatársának.

2018. január 16-ai hatállyal
Boros András munkavállaló úr a Kéményseprő Ipari szakcsoport állományába, oktatónak
2018. március 16-ai hatállyal
Dávid Eszter közalkalmazott asszony
a Nyelvi szakcsoport állományába kiemelt főelőadónak
2018. szeptember 1-jei hatállyal
Tóth Tibor tű. dandártábornok úr az
Általános Igazgatóhelyettesi Szervezet
állományába, általános igazgatóhelyettesnek
2018. október 15-ei hatállyal
Babos Krisztina közalkalmazott as�szony, a Központi Múzeum állományába, muzeológusnak
2018. november 15-ei hatállyal
Csaba István tű. százados. úr, áthelyezve a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság állományából a Tűzoltási
és Mentési Szakcsoport állományába
kiemelt főtanárnak
Oláh Csaba munkavállaló úr a Kéményseprő Ipari szakcsoport állományába, oktatónak

Réti Rezső közalkalmazott úr, a Központi Múzeum kiemelt főelőadója
Novák József tű. főtörzszászlós úr, a Tanulmányi Osztály segédelőadója

Ajándéktárgyat adományozott:
Mojzesné Takács Gabriella
t ű.
százados asszonynak a személyügyi
szolgálat kiemelt főelőadójának

Tiszti állományba:
1 fő zenész, Tóth Benedek tű. ftzls. került átminősítésre 2018. november 1-jei hatállyal.

Pedagógus nap alkalmából:
Major Lajos tű. alezredes úrnak, a Műszaki Szakcsoport vezető tanárának
Leitner Béla tű. főtörzszászlós úrnak, a
Tűzoltási és Mentési Szakcsoport szakoktatójának

2019. január

Az Oktatási Igazgató-helyettes Diriczi
Miklós tű. ezredes urat 2018.október 15ei hatállyal nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató.

Elismerések:
Nemzeti ünnepünk március 15-e alkalmából:
Dr. Pintér Sándor Magyarország belügyminisztere, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója javaslatára kimagasló szolgálati tevékenysége elismeréséül miniszteri emléktárgyat adományozott:
Garaguly István tű. őrnagy úrnak, a
Polgári Védelmi és Iparbiztonsági Szakcsoport vezető tanárának.

Nemzeti ünnepünk, október 23-a alkalmából főtanácsosi címet adományozott:
Dr. Berki Imre közalkalmazott úrnak, a
Katasztrófavédelem Központi Múzeuma
igazgatójának.
Ajándéktárgyat adományozott:
Karacs Zoltán tű. őrnagy úrnak, a Műszaki Szakcsoport kiemelt főtanárának
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igazgatója, munkakörében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
ajándéktárgyat adományozott nemzeti
ünnepünk, március 15-e alkalmából:
Györfi Imre tű. őrnagy úrnak, a Zenekar szólamvezetőjének
Túri Roland tű. százados úrnak, a Műszaki Szakcsoport kiemelt főtanárának
Krizsán Attila tű. százados úrnak, a Kutatóintézet kiemelt főelőadójának
Kiss Attila tű. főtörzszászlós úrnak, a
Zenekar zenészének
Maricsek Zoltán tű. zászlós úrnak, a
Zenekar zenészének
Réti Rezső közalkalmazott úrnak, a Múzeum kiemelt főelőadójának
Zsiros Nóra közalkalmazott asszonynak, a Polgári Védelem és Iparbiztonsági
Szakcsoport előadójának
Kaczander Balázs munkavállaló úrnak, a Kéményseprő Ipari Szakcsoport
szakoktatójának
Tűzoltó nap május 4-e alkalmából:
Diriczi Miklós tű. ezredes úrnak, az Oktatási Szervezet Igazgató-helyettesének
Dóra László tű. alezredes úrnak, a Zenekar karmesterének
Szabó Attila tű. alezredes úrnak, a Kutatóintézet osztályvezetőjének
Nemecz Péter tű. alezredes úrnak, a
Műszaki Szakcsoport vezetőjének
Neumann György tű. alezredes úrnak,
a Műszaki Szakcsoport kiemelt főtanárának
Katóné Dudás Marianna tű. zászlós
asszonynak, a Tanulmányi Osztály referensének
Fejérné Hodut Éva tű. törzsőrmester
asszonynak, az Igazgató közvetlen segédelőadójának
Pedagógus nap alkalmából:
Antal Ferenc tű. alezredes úrnak, a Polgári Védelmi és Iparbiztonsági Szakcsoport kiemelt főtanárának

KOK híradó
Fekete Szabolcs tű. százados úrnak, a
Tűzvédelmi és Hatósági Szakcsoport kiemelt főtanárának
Karacs Zoltán tű. őrnagy úrnak, a Műszaki Szakcsoport kiemelt főtanárának
Onodi László munkavállaló úrnak, a
Kéményseprő-iIpari Szakcsoport szakoktatójának
Petrik Péter tű. őrnagy úrnak, a Tanulmányi Osztály kiemelt főelőadójának
Polyák József tű. alezredes úrnak, a
Tűzoltási és Mentési Szakcsoport vezető
tanárának
Novák József tű. főtörzszászlós úrnak,
a Tanulmányi Osztály segédelőadójának
Tűzoltó nap, május 4-e alkalmából:
fizetési fokozatban eltöltendő várakozási
idejét egy évvel csökkentette:
Berkiné Ványi Ágota közalkalmazott
asszonynak, a Hivatal főelőadójának
Pedagógus nap alkalmából:
Takács Gerda közalkalmazott asszonynak, a Nyelvi Szakcsoport csoportvezetőjének

Szolgálati jelek:
Magyarország Belügyminisztere a Katasztrófavédelem hivatásos állományában töltött
30 éves szolgálat és eredményes munkája elismeréséül szolgálati jelet adományozott
2018. július 1-jei hatállyal
Fábián István tű. alezredes úrnak
2018. november 1-jei hatállyal
Bódi Sándor tű. őrnagy úrnak
20 éves szolgálat és eredményes munkája elismeréséül:
2018. január 1-jei hatállyal
Novák József tű. főtörzszászlós úrnak
2018. augusztus 1-jei hatállyal
Horváth Zsolt tű. őrnagy úrnak

2018.október 1-jei hatállyal
Juhász Angéla tű. őrnagy asszonynak
2018. december 30-ai hatállyal
Pap-Szigeti Sándor Zoltán tű. alezredes úrnak
10 éves szolgálat és eredményes munkája elismeréséül :
2018. január 1-jei hatállyal
Nagy Attila Csaba tű. törzszászlós úrnak
2018. július 1-jei hatállyal
Túri Roland József tű. százados úrnak
2018. szeptember 1-jei hatállyal
Barkóczi József Miklós tű. százados
úrnak
Kuncz Péter Gergely tű. százados úrnak
2018. október 1-jei hatállyal
Fekete Szabolcs tű. százados úrnak
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója jubileumi jutalomban részesítette:
40 év után
2018. május 1-jei hatállyal
Dr. Papp Antal Zoltán tű. ezredes urat
A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
igazgatója jubileumi jutalomban részesítette:
40 év után
2018. január 1-jei hatállyal
Körössy Tibor tű. alezredes urat
2018. március 29-ei hatállyal
Bélteki Sándor tű. százados urat
35 év után
2018. január 1-jei hatállyal
Nemecz Péter tű. alezredes urat
2018. július 20-ai hatállyal
Pap-Szigeti Sándor Zoltán tű. alezredes urat
2018. december 31-ei hatállyal
Dóra László tű. alezredes urat
Győrfi Imre tű. őrnagy urat

XV. évfolyam 1. szám

KOK HÍRADÓ
30 év után
2018. augusztus 1-jei hatállyal
Nyíri János tű. százados urat
2018. december 31-ei hatállyal
Harasztia Zoltán tű. százados urat
25 év után
2018. január 1-jei hatállyal
Szirmai István tű. őrnagy urat
2018. október 06-ai hatállyal
Kárász Gábor közalkalmazott urat
2018. október 29-ei hatállyal
Major Lajos tű. alezredes urat
2018. december 15-ei hatállyal
Juhász Angéla tű. őrnagy asszonyt
2018. december 20-ai hatállyal
Szederkényi Nándor tű. főtörzszászlós
urat
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója BM alkalmazás után
járó elismerésben részesítette:
35 év után
2018. január 1-jei hatállyal
Diriczi Miklós tű. ezredes urat
A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
igazgatója BM alkalmazás után járó elismerésben részesítette:
30 év után
2018. július 1-jei hatállyal
Fábián István tű. alezredes urat
2018. szeptember 1-jei hatállyal
Szabó Attila tű. alezredes urat
2018. október 1-jei hatállyal
Bódi Sándor tű. őrnagy urat
25 év után
2018. február 1-jei hatállyal
Neumann György tű. alezredes urat
2018. március 1-jei hatállyal
Petrik Péter tű. őrnagy urat
2018. augusztus 1-jei hatállyal
Györfi Imre tű. őrnagy urat
2018. október 1-jei hatállyal
dr. Szelid Zoltán tű. alezredes urat
Szigeti Péter tű. alezredes urat

2019. január

2018. december 15-ei hatállyal
Juhász Angéla tű. őrnagy asszonyt
20 év után
2018. április 1-jei hatállyal
Majorné Csomor Krisztina tű. alezredes asszonyt
2018. augusztus 1-jei hatállyal
Horváth Zsolt tű. őrnagy urat
2018. szeptember 1-jei hatállyal
Gucz György tű. százados urat
2018. november 8-ai hatállyal
Garaguly István tű. őrnagy urat
2018. december 30-ai hatállyal
Pap-Szigeti Sándor Zoltán tű. alezredes urat
15 év után
2018. január 16-ai hatállyal
Nagy Attila Csaba tű. törzszászlós urat
2018. február 23-ai hatállyal
Leitner Béla József tű. főtörzszászlós
urat
2018. május 5-ei hatállyal
Durucz Attila tű. százados urat
2018. szeptember 2-ai hatállyal
Vass Zoltán tű. százados urat
2018. szeptember 16-ai hatállyal
Tisza Miklós János tű. főhadnagy urat
10 év után
2018. február 1-jei hatállyal
Kovács Jenő Gyula tű. törzszászlós
urat
2018. február 15-ei hatállyal
Vörösné Beretvás Arianna közalkalmazott asszonyt
2018. július 1-jei hatállyal
Túri Roland József tű. százados urat
2018. szeptember 1-jei hatállyal
Kuncz Péter Gergely tű. százados urat
Barkóczi József Miklós tű. százados
urat
Gazdiné Hardicsai Jolán közalkalmazott asszonyt
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ELHUNYTAK:
Életének 53. évében, 2018. július 7-én elhunyt Bakos Attila tű. százados, a
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Katasztrófavédelem Központi
Zenekara szólamvezetője.
Bakos Attila tűzoltó százados hivatásos pályafutását 1998. szeptember 1-jén
a BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet,
Központi Tűzoltó Zenekar állományában kezdte zenészként, tűzoltó zászlós rendfokozatban. 2004. február 1-jén
kapta első tiszti – tűzoltó hadnagy –
rendfokozatát és szólamvezetői kinevezését. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 1985-ban okleveles oboatanári
diplomát szerzett.
Bakos Attila tűzoltó századost a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ saját halottjának tekintette.
Életének 73. évében, 2018. szeptember 23-án hosszantartó súlyos betegség következtében elhunyt dr.
Száray Zoltán nyugállományú
tű. altábornagy.
Dr. Száray Zoltán ny. tű. altábornagy
1967. április 1-jén kezdte hivatásos pályafutását a VI-VII. kerületi Tűzoltó-parancsnokság állományában vonulós tűzoltóként. 1989. október 1-től a
Belügyminisztérium Tűzoltó Kiképző
Központ parancsnoki, 1991-től szeptember 1-től a BM Tűzvédelmi Oktató
és Kutató Intézet főigazgatói beosztását töltötte be. 1993. június 16-tól
a Belügyminisztérium Tűz- és Polgári Védelmi Országos Parancsnokság
tűzvédelmi főigazgatói beosztását
töltötte be. 1995. április 1-től öt éven
át volt a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka. Több mint három
évtizedes hivatásos pályafutás után,
2000. május 30-án, a szolgálat felső
korhatárának elérésével vonult nyugállományba.

Életképek

