Teljes terjedelmében égett június 27-én egy családi ház három lakása,
valamint a ház garázsában lévő autó. A tűz átterjedt a szomszédos ház
ereszdeszkázatára, illetve egy melléképületre, valamint veszélyeztette a
másik oldalon lévő családi házat és a melléképületet. A bejelentő
tájékoztatása szerint az égő épületben öt propánbutángáz-, valamint
egy-egy acetilén-, oxigén-, argon- és szén-dioxid-palack is volt. A
közvetlen láng- és hőhatásnak kitett palackoknál több mint 100 Celsius
fok volt a hőmérséklet, egy propánbutángáz-palack oltás közben fel is
robbant. A tűzoltók a detonációt követően folytatott tűzoltás során
továbbra is hűtötték a palackokat, valamint az életveszély elkerülése
érdekében az acetilén-, illetve a mellette lévő oxigénpalackot kivitték
az égő épületből és egy betonozott falú árkot vízzel megtöltve folytatták
azok visszahűtését. A Terrorelhárító Központ mesterlövésze kilőtte az
acetilénpalackot, a tűzoltók pedig az épületben lévő többi palackot
vízsugárral visszahűtötték. Hősies helytállásuk elismeréseként dr.
Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság főigazgatója elismerésben részesítette Stephanik
Balázs tűzoltó főtörzsőrmestert, a szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltóparancsnokság beosztott tűzoltóját és Gulyás Dávidot, a Kis-Sziget
Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntes tűzoltóját.
Június 30-án kigyulladt egy épület tetőszerkezete, ezt észlelte Major
Norbert tűzoltó őrmester, a dabasi hivatásos tűzoltó-parancsnokság
beosztott tűzoltója. A szabadnapos kolléga azonnal a helyszínre sietett.
A tulajdonostól megtudta, hogy az épületben ipari gépeket, készáru
alapanyagokat, berendezési tárgyakat és több gázpalackot is tárolnak.
Az őrmester megkezdte a felderítést és a raktárból kivitt egy
propánbutángáz-palackot. A hivatásos tűzoltó egység kiérkezését
követően is a helyszínen maradt, részt vett a táplálás megszerelésében,
majd a veszélyeztetett szomszédos ház védelmére történt alapvezetékszerelésben és a védősugár működtetésében. Hősies helytállása
elismeréseként a főigazgató elismerésben részesítette Major Norbert
tűzoltó őrmestert.
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Június 30-án az autópályán égett egy kamion és az út melletti partoldal,
veszélyeztetve ezzel a közlekedést és egy búzatáblát. A történteket
észlelő, szabadnapján arra közlekedő Orosz Péter tűzoltó zászlós
azonnal értesítette a műveletirányító központot, majd megkezdte a tűz
oltását. A helyszínre odaérkező gazdával körbeszántatta a területet,
hogy a tűz ne terjedhessen tovább, ne keletkezzen további anyagi kár.
A tűzoltóegységet tájékoztatta a megtett intézkedésekről, segítséget
nyújtott a sugár szerelésében és működtetésében, míg meg nem
érkeztek a további egységek. Hősies helytállása elismeréseként az
országos katasztrófavédelmi főigazgató elismerésben részesítette Orosz
Péter tűzoltó zászlóst, a hajdúszoboszlói katasztrófavédelmi őrs
szerparancsnokát.
Július 9-én az autópálya-felhajtón közlekedési baleset történt: egy
személykocsi az oldalára borulva füstölt, egy ember a hátsó üléshez
szorult. Elsőként a szolgálatból hazafelé tartó Papp Zoltán tűzoltó
főhadnagy, a III. kerületi hivatásos tűzoltó-parancsnokság
rajparancsnoka ért oda, azonnal meg is állt segíteni. Felvette a sérülttel
a kapcsolatot, megállapította, hogy könnyű sérülést szenvedett,
értesítette a műveletirányítási ügyeletet, áramtalanította a felborult
járművet, majd miután kézi erővel eltávolította a szélvédőt, kiemelte a
bajbajutottat az autóból. A sérültet a mentőkhöz kísérte, emellett
tájékoztatta a kárhelyparancsnokot az eseményekről, a megtett
intézkedésekről. Hősies helytállása elismeréseként a főigazgató
elismerésben részesítette Papp Zoltán tűzoltó főhadnagyot, a III.
kerületi hivatásos tűzoltó-parancsnokság rajparancsnokát.
Július 21-én egy fesztiválon egy férfi lezuhant a kordonnal lezárt
területen kívül lévő mélygarázs rámpájáról, több métert esett és a lejáró
betonjára csapódott, amelynek következtében leállt a légzése és a
keringése. Terdik György tűzoltó százados rendezvénybiztosítási
feladatokat látott el a fesztiválon, azonnal a baleset helyszínére sietett.
Mellkaskompressziót alkalmazott a sérültön, amíg a mentőszolgálat
szakszemélyzete oda nem ért, és újra nem élesztette a szerencsétlenül
járt férfit. A százados a mellkaskompresszió mellett biztosította a sérült
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nyaki gerincét, ballonos lélegeztetést végzett, valamint összeszerelte az
infúziókészletet. A szakszerű ellátásnak köszönhetően a sérült 15-20
perc elteltével már magától lélegzett, így a kiérkező rohamkocsi stabil
állapotban tudta őt kórházba szállítani. Hősies helytállása
elismeréseként a főigazgató elismerésben részesítette a nyíradonyi
katasztrófavédelmi őrs őrsparancsnokát.
Az országos katasztrófavédelmi főigazgató a Belügyminisztérium
és szervei állományában eltöltött 30 év elismeréseként jutalomban
részesítette
Ördög István tűzoltó ezredest, a BM OKF oktatási főosztály és
katasztrófavédelmi vizsgaközpont vezetőjét
25 év elismeréseként
Lipták Attila tűzoltó dandártábornokot, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóját
45 év szolgálati viszonyban töltött idő elismeréseként jubileumi
jutalomban részesítette
Tarlós István tűzoltó ezredest, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgatóhelyettesét
30 év elismeréseként
Dr. Jackovics Péter József tűzoltó ezredest, a BM OKF
veszélyhelyzet-kezelési főosztály főosztályvezetőjét
Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere
születésnapja alkalmából emléktárgyat adományozott

50.

Fülep Zoltán tűzoltó ezredesnek, a BM OKF országos tűzoltósági
főfelügyelőjének és
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Béres Ferenc tűzoltó alezredesnek, a IV. kerületi hivatásos tűzoltóparancsnokság tűzoltóparancsnokának
A főigazgató 60. születésnapja
elismerésben részesítette

alkalmából

ajándéktárgy

Baráth Zsuzsannát, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ előadóját,
Bódi Sándor tűzoltó őrnagyot, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
főtanárát,
Csomós Róbertet, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ kéményseprő
szakmunkását,
Hoffer Lászlót, a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság gépjárművezetőjét,
Márton Angellát, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ előadóját és
Mezősi Tibornét, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ ügyintézőjét
50. születésnapja alkalmából
Bán Lajos tűzoltó alezredest, a mezőtúri katasztrófavédelmi
kirendeltség tűzoltósági felügyelőjét,
Bányai Zoltán tűzoltó főtörzsőrmestert, az érdi hivatásos tűzoltóparancsnokság különlegesszer-kezelőjét,
Borhi Gábor tűzoltó főtörzsőrmestert, a dunaújvárosi hivatásos
tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját,
Csépe Zoltán tűzoltó törzszászlóst, a salgótarjáni hivatásos tűzoltóparancsnokság különlegesszer-kezelőjét,
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Csiszár Győző tűzoltó főtörzsőrmestert, a ceglédi hivatásos tűzoltóparancsnokság különlegesszer-kezelőjét,
Dr.
Csányi
Istvánt,
a
Jász-Nagykun-Szolnok
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakügyintézőjét,

Megyei

Éliás Csaba tűzoltó századost, az orosházi hivatásos tűzoltóparancsnokság szolgálatparancsnokát,
Fekete-Sümegi Csilla tűzoltó századost, a Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelt főelőadóját,
Gyömbér Zoltánt, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ kéményseprő
szakmunkását,
Győrfi Bertalan tűzoltó őrnagyot, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság főügyeletesét,
Györkös Imre tűzoltó zászlóst, a nagykanizsai hivatásos tűzoltóparancsnokság különlegesszer-kezelőjét,
Holló Róbert tűzoltó zászlóst, az ózdi hivatásos tűzoltó-parancsnokság
különlegesszer-kezelőjét,
Horváth Gyula tűzoltó alezredest, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelt főelőadóját,
Horváth Zoltán tűzoltó főtörzsőrmestert, a sárbogárdi hivatásos
tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét,
Juhász Tibor tűzoltó alezredest, a Katasztrófavédelmi Oktatási
Központ kiemelt főtanárát,
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Kardos Péter Márton tűzoltó századost, a karcagi hivatásos tűzoltóparancsnokság műszaki-biztonsági tisztjét,
Kis-Guczi Ákos tűzoltó alezredest, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság főügyeletesét,
Kopcsó Attilát, a
kéményseprőmesterét,

BM

OKF

Gazdasági

Ellátó

Központ

Kovács Ottó tűzoltó őrmestert, a monori hivatásos tűzoltóparancsnokság gépjárművezetőjét,
Makovics Zoltán tűzoltó őrnagyot, a Komárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság kiemelt főelőadóját,
Medvegy Zoltán tűzoltó főtörzsőrmestert, a szarvasi hivatásos tűzoltóparancsnokság gépjárművezetőjét,
Nagy Imre tűzoltó főhadnagyot, a XVI. kerületi katasztrófavédelmi őrs
rajparancsnokát,
Nagy Zsoltot, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ kéményseprő
szakmunkását,
Palkó István tűzoltó zászlóst, a nyíregyházi hivatásos tűzoltóparancsnokság különlegesszer-kezelőjét,
Sas Péter Imre tűzoltó zászlóst, a nagykanizsai hivatásos tűzoltóparancsnokság különlegesszer-kezelőjét,
Somogyi Zoltán István tűzoltó századost, a BM OKF oktatási
főosztály és katasztrófavédelmi vizsgaközpont kiemelt főelőadóját,
Tóth Anikót, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
ügyintézőjét és
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Tóth Istvánt, a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ kéményseprő
szakmunkását.

