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1.1. 2014. évi célkitűzések:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A 2014. év tapasztalatai alapján a 2015. évre költséghatékony működést tűztünk ki célnak, amely
mellett a tűzoltóságunk hatékonyságát is növelni szándékoztunk, fokozva a működési
területünkön a megelőző és a mentő tűzvédelmet.
A lakosság tűzvédelemmel kapcsolatos jogkövető magatartására felhívni a figyelmet.
A meglévő tűzoltó egyesületek műszaki fejlesztését elősegíteni, hogy a tűzoltáshoz, műszaki
mentéshez megfelelő eszközökkel rendelkezzenek
Azokon a településeken, ahol megszűntek a tűzoltó egyesületek, a helyi kezdeményezéseket
felkarolva újjá kell szervezni a település mentő tűzvédelmének segítséget adó egyesületeket.
A megyében bekövetkező speciális káresetek felszámolására szakosodott mentőtevékenységet
végző karitatív szervezetek megalakításhoz illetve munkájuk segítéséhez szükséges feltételek
megteremtése.
A működési területünkön található tűzvédelmileg kevésbé ellátott területeken az önkéntes
köztestületi tűzoltóságok létrehozásához szükséges feltételek biztosításához segítségnyújtás.
Önvédelmi készség és hajlandóság tudati formálásának elősegítése a települések szintjén.
Az ÖTE-k kárfelszámolásokban közreműködő állománya és a létesítményi tűzoltóságok tagjai
kiképzésének, valamint továbbképzésének felügyelete a biztonságos, szakszerű munkavégzés
érdekében.
A szakmai, társadalmi szervezetek, valamint az önkormányzatok közötti kapcsolattartás,
folyamatos párbeszéd kialakítása a társadalmi igényeknek való minél nagyobb megfelelés
érdekében.

2. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések (kiemelve a közbiztonság, a lakossággal való
kapcsolattartás és az önkormányzattal való együttműködés jelentőségét)
2.1. Tűzoltósági szakterület fő feladatai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a Tűzoltási és Műszaki-mentési Tervek (TMMT) átdolgozása megtörtént. Megtörtént a Főigazgatói
intézkedésben meghatározott TMMT készítésére kötelezett létesítmények felmérése, és az új TMMT
kidolgozása,
a rendkívüli téli időjárással kapcsolatos feladatok végrehajtása és a felkészülés folyamatosan zajlott,
ár- és belvízzel kapcsolatos feladatok végrehajtása és a felkészülés folyamatosan zajlott,
gépjárművek menetokmányainak ellenőrzésére került sor Szolnok HTP és Törökszentmiklós ÖTP
tekintetében,
éves túlmunka kimutatás készült a kirendeltség és a HTP teljes személyi állományára vonatkozóan,
létszám problémák és a túlmunka keletkezésének megakadályozása érdekében folyamatos egyeztetés
történt a JNSZ MKI-val (párhuzamosítás, átvezénylés, állománytábla módosítás témakörében),
végrehajtásra került a gépjármű-, laktanya-, illetve ruházati szemle,
a veszélyhelyzeti prognózis illetve aktuális feladatszabás alapján a HTP és az ÖTP állományának,
illetve technikai eszközeinek téli felkészítése végrehajtásra került,
a HTP állománya részt vett a Külső Védelmi Terv gyakorlatokon,
a HTP állománya tevékenyen részt vesz a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági
feladataiban, ennek keretében megtörtént a HTP állományának felkészítése a tűzcsap ellenőrzések
végrehajtására. Az ellenőrzések jelenleg is folyamatosan zajlanak.
Új feladatként megjelent a kéménytüzek és a szénmonoxid mérgezések hatósági feladataiban való
részvétel, a jegyzőkönyvek kitöltése és továbbítása a kirendeltség felé.
A HTP állománya az informatikai biztonsági szabályzatból felkészült és minden tűzoltó vizsgát tett.

•
•

A Szolnok HTP Kőtelken és Törökszentmiklóson az ÖTE tagoknak 40 órás tűzoltó alaptanfolyamot
tartott, melyek után minden résztvevő sikeres vizsgát tett.
Bekapcsolódtunk a települési mentőcsoportok felkészítésébe, képzésébe.

2.1.1. A tűzoltói beavatkozások alakulása:
2014. évben a Szolnoki HTP szerei összesen 657 db vonulást hajtottak végre, ebből 357 db tűzesethez,
300 db műszaki mentéshez történt.
A Törökszentmiklósi ÖTP 127 db vonulást hajtott végre, ebből 56 db tűzesethez, 71 db műszaki
mentéshez történt.
A működési terület, illetve elsődleges műveleti körzet tekintetében a káresemények eloszlása a
beavatkozás jellege szerint:

2.1.1.1. 2014 év vonulási jellemzői:

2.1.1.2. A káresemények eloszlása a minősített riasztási fokozat szerint:
A Szolnoki HTP esetében 11,2 % I-es Kiemelt, 1% alatt a II-es kiemelt, 1 % alatt a III-as Kiemelt riasztási
fokozatú volt, a minősített tűzesetek megoszlása. A tűzesetek 87,4 %-a I-es minősített riasztási fokozatú
volt.
A műszaki mentések közül 22,3 % I-es Kiemelt minősített riasztási fokozatú volt. A többi műszaki mentés
I-es minősített riasztási fokozatú volt.
A Törökszentmiklósi ÖTP esetében a tűzesetek közül 9,6 % I-es Kiemelt, a többi tűzeset I-es minősített
riasztási fokozatú volt.
A műszaki mentések közül 8,4 % I-es Kiemelt minősített riasztási fokozatú volt. A többi műszaki mentés Ies minősített riasztási fokozatú volt.
2.1.2. Képzés, továbbképzés:
Az elkészült és jóváhagyott kiképzési terveknek megfelelően zajlott az állomány napi kiképzése. A JNSZ
MKI Ellenőrzési Szolgálata a kiképzés végrehajtására, dokumentálására is kiterjedő ellenőrzést hajtott
végre, melyen hiányosságot nem tapasztalt.
- Február hónapban szivattyúkezelői és kötözői tanfolyamot tartottunk az állomány részére. Két fő
emelőkosaras vizsgát tett.
- Márciusban két főt beiskoláztunk tűzoltó technika alaptanfolyamra, és két főt tűzoltó 1 modul
képzésre. A Panel úti bontóban daru emelési gyakorlatot és roncsvágási gyakorlatot tartottunk. A
szolgálatparancsnokok, parancsnok-helyettes tűzoltás-vezetői képzésen vettek részt.
- Április hónapban Kőtelken 20 fő részére 40 órás alaptanfolyamot tartottunk az ÖTE tagoknak.
- Május hónapban a RMMB konténereire, gyorsbeavatkozóra, aggregátorra KOK-os vizsgát
szerveztünk.
- Júniusban a KOK-on 1 fő elvégezte a szerparancsnoki képzőt. Szeptemberben 1 fő megkezdte a
szerparancsnok képzést a KOK-on. Egy fő darukezelői vizsgát tett.
- Százhalombattán részt vettünk a FER képzésén.
- Miskolcon részt vettünk a Tigáz DSO képzésén.
- Augusztusban gépjármű-parancsnoki képzést tartottunk a kijelölt állomány részére.
- A Szolnoki HTP a Claas Hungária dolgozóinak 2x16 óra ismeret felfrissítő képzést tartott.
- Végre lett hajtva a gépjárművezetők számára szervezett - Főigazgatói intézkedésben meghatározott vezetéstechnikai trénig.
- December hónapban 2 fő emelőkosaras tanfolyamon vett részt Budapesten a KOK szervezésében.
- A kiképzési tervben számonkéréseket megtartottuk, az egyéni értékeléseket elvégeztük.
2.1.3. Gyakorlatok:

Szolnok HTP a 2014. évi gyakorlatterve a BM OKF intézkedésnek megfelelően elkészült és feltöltésre
került a KAP rendszerre is. A gyakorlatok végrehajtása az éves gyakorlattervnek megfelelően történt.
A tervezett ellenőrző gyakorlatok végrehajtásra kerültek. A gyakorlatok ellenőrzését Szolnok HTP
parancsnoka, a KMSZ, és Szolnok KVK tűzoltósági felügyelője, valamint egy esetben a BM OKF MEO
ellenőrizte.
Részt vettünk megfigyelőként a MOL kitörésvédelmi gyakorlatán, a Himba úton.
Részt vettünk a Hetényi Géza kórház kritikus infrastruktúra védelmi gyakorlatán, amely során épület
kiürítést, terület zárást és logisztikai feladatokat láttunk el.

Novemberben részt vettünk a Bige Holding és a MOL Bázistelep külső védelmi terv gyakorlatában.
2014. évben kétszer tartottunk daru emelési és roncsvágási gyakorlatot. A gépkocsivezetők számára előírt
vezetési gyakorlatokat végrehajtottuk. Végre lett hajtva a gépjárművezetők számára szervezett - Főigazgatói
intézkedésben meghatározott - vezetéstechnikai trénig.
A kiképzési tervben előírt csoportokra és a parancsnokra vonatkozó minősítő gyakorlatokat megtartottuk, az
értékeléseket elvégeztük, valamint a parancsnok minősítését a tűzoltósági felügyelő elvégezte.

2.1.4. Ellenőrzések:
A Szolnoki HTP szakmai felügyeleti jogköréből adódóan a létesítményi Tűzoltóságokat és a
Törökszentmiklósi ÖTP-t, valamint a Kőtelek Önkéntes Tűzoltó Egyesületet az előírásoknak megfelelően
ellenőrizte. Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre okot adó hiányosságot nem állapítottunk meg.

2.2. Polgári védelmi szakterület fő feladatai:
2.2.1. Rendkívüli téli időjárás:

A vonatkozó Főigazgatói Intézkedésben foglaltaknak és az egyéb feladatszabásoknak megfelelően
végeztük feladatainkat. Az időjárás kedvező alakulása, másrészt a rendkívüli téli időjárás következményeire
való felkészülési tevékenységnek köszönhetően kirendeltségünkön sem a lakossági ellátásban, sem a
közlekedésben nem okoztak gondot téli időjárási események. A katasztrófavédelmi elnök-helyettesek
minden esetben beszámoltak a helyi védelmi bizottságok ülésein a felkészülés helyzetéről, a várható
feladatokról.
A téli időjárással kapcsolatos közlekedési események kezelése érdekében született megyei
Intézkedési Terv kritikus helyszínei rendszeresen szerepeltek a törzsvezetési gyakorlatok témái között. A
közúti közlekedési eseményeken kívül a vasúti közlekedés lehetséges eseményei is feldolgozásra kerültek a
gyakorlás során.
2.2.2. Ár- és belvízvédekezési feladatok:

Az ár- és belvízi védekezésre történő felkészülés során az év őszi és téli időjárási eseményei
kedvező előjelet mutattak. Árvízi szempontból a működési területünket érintő folyók vízgyűjtő területein az
átlagosnál kevesebb hóban tárolt vízkészlet halmozódott fel, míg belvízi szempontból kevés csapadék
jellemezte az időszakot. A kirendeltséget elkerülték a szélsőségesen jelentkező nagy mennyiségű csapadékot
okozó időjárási események. Kivételt képezett a májusban országunkat elérő Yvette mediterrán ciklon és a
szeptemberi esős időszak. A folyók alacsony vízállása, valamint a talaj csapadék befogadó képessége miatt a
lehullott eső nem okozott jelentős ár- és belvízi jelenségeket. A szeptemberi esőzések következtében 6
település védekezett a káros vizek ellen, amelyek estében három helyszínen összesen 43 fő köteles polgári
védelmi szervezetbe beosztott részére rendelt el ideiglenes pv szolgálatot a polgármester. Alkalmazásra
kerültek a szolnoki önkéntes mentőszervezet tagjai, akik a város alacsonyabban fekvő részein szivattyúztak.
Törökszentmiklós járás HVB katasztrófavédelmi elnök-helyettesének javaslatára, a testület rendkívüli
ülésen, határozatban szabta meg az érintett települések feladatait. A belterületi belvízi védekezéshez
szükséges döntéseket a települések az előző védekezési időszakok és a vízkár elhárítási tervek alapján
megfelelő módon előkészítették. A településeken közmunkások, önkéntes és köteles polgári védelmi
szervezetek végezték a védekezési munkálatokat. A megyei operatív munkaszerv összefogta, irányította a

helyi szervek tevékenységét. A kritikus településrészeken a helyszíni irányító törzsek közvetlen, gyors
információi alapján, valamint a települések tudatos tevékenyégének köszönhetően időben elkezdődött a
védekezési munkálatok szervezése.
2.2.3. Védelmi igazgatás:

Kiemelt esemény volt a járási önkéntes mentőcsoportok nemzeti minősítő gyakorlata, amelynek
előkészítésében és végrehajtásában a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság is részt vett, és ahol
mindkét járási rendeltetésű mentőcsoportunk sikeres minősítést tett.
A tavalyi évben sikeresen részt vettünk előadóként a közbiztonsági referensek ár- és belvíz elleni
védekezéssel kapcsolatos képzésén.
2.2.4. Lakosságfelkészítési, - tájékoztatási, pedagógusfelkészítési tevékenység:

A Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség a lakosságfelkészítési tevékenységet kiemelt területként
kezeli a lakosság önvédelmi képességének az erősítése érdekében. Ezen tevékenység során nagyszámú
látogatót fogadunk laktanyánkban a térség iskoláiból, óvodáiból és bölcsődéiből, illetve tartunk bemutatókat
ezen intézményekben. 2014-ben ezen tevékenységeink során több mint 20 intézmény 2000 fő tanulóját
(gondozottját) értük el.
Tűzoltóságunk a terület rendezvényein történő megjelenésekre és az ott kifejthető
lakosságfelkészítési és pályaorientációs tevékenységekre kiemelt figyelmet fordít. A rendezvényeken több
tízezer ember megszólítása lehetséges, bemutatóinkat mindig hatalmas érdeklődés kíséri.
A legfontosabb rendezvények, amelyeken részt vettünk: Rendőrségi vetélkedő, Kék séta –autisták
napja, Vöröskeresztes verseny, Pedagógiai Intézetben tartott konferencia, Rendőrségi Nyílt Hét, szolnoki
gyereknap, Tigáz bemutató, Eötvös téri gyereknap, Martfűi gyermeknap, Honvédelmi Napok, Moha úti
gyereknap, Múzeumok éjszakája, Szentmiklósi Napok, Hetényi Géza Kórház tábora, Zagyvarékasi falunap,
Szolnok Napja, Gulyásfesztivál.
December 2-án került sor a pedagógusok felkészítő foglalkozására. Elláttuk az összes szervezési
feladatot, valamint előadást tartottunk a felkészítésen.
2014. márciusában részt vettünk a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny előkészítésében. Az
előkészítési feladatok végrehajtása után 2014. április 24-én került megtartásra a verseny kirendeltségi
fordulója, amely 16 iskola 95 tanulójának a részvételével zajlott le.
A 2012/13-as tanévben megkezdett Közösségi Szolgálat (KSZ) folytatódott 2014-ben is: 5 oktatási
intézmény 111 tanulója teljesít a kirendeltségen és a Szolnoki HTP-n közösségi szolgálatot.
A foglalkozások rendjének, a tevékenységi körök, a mentorok meghatározása megtörtént. Az
adminisztrációs feladatok előkészítését végrehajtottuk, ill. az adminisztrációs feladatokat folyamatosan
végeztük.
2.2.5. Polgári védelmi szervezetek:

Tárgyidőszakban a szeptemberi esőzések kapcsán került sor polgári védelmi szervezet éles
alkalmazására. A belvízi védekezést három településen 43 fő köteles pv. szervezetbe beosztott segítette.

Szolnokon a mélyen fekvő településrészeken az önkéntes mentőcsoport tagjai szivattyúztak, melyek
tevékenységét a katasztrófavédelmi megbízottak felügyelték és koordinálták.
2014. év fő célkitűzése volt a megalakított és rendszerbeállított járási önkéntes mentőcsoportok
Nemzeti Minősítő gyakorlatának eredményes végrehajtása. A minősítő gyakorlaton a megye minden járási
mentőcsoportja részt vett, így a szolnoki „Pelikán” és a törökszentmiklósi „Szent Miklós” mentőcsoportok is
Május 22-24. között, a Tisza mellett elterülő Bivalytó helyszínén, egymást váltva teljesítették a Szervezeti,
Műveleti Irányelvekben rögzített feladatokat. Mindkét járási mentőcsoportunk kuriózuma, légi felderítési
egység lebiztosított légi közlekedési járművekkel. December hónapban valamennyi I. katasztrófavédelmi
osztályba sorolt településünkön megalakításra kerültek a települési önkéntes mentőcsoportok, így a Szolnoki
HTP 24 települése közül már 12 rendelkezik önkéntes csoporttal. 2014-ben a járási szervezeteken kívül
további két települési csoport minősített 40 fővel.
2014-ben összesen 28 db (4db önkéntes és 24 db köteles) polgári védelmi szervezet részesült
képzésben, amely 1696 főt érintett, 4 db polgári védelmi szervezet mozgósítási gyakorlatát segítettük
megszervezni. A kiértesítési riasztási feladatokat a végrehajtó települési önkormányzatok minden esetben
több mint 83%-os hatékonysággal végezték el.

2.2.6. Közbiztonsági referensek:

A Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség I. és II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt
településeinek mindegyikén van közbiztonsági referens kinevezve. A III. katasztrófavédelmi osztályba sorolt
településeken szintén kinevezésre kerültek a referensek, ez nagymértékben segíti a katasztrófavédelmi
feladatok végrehajtását. A települések többségén közbiztonsági referens-helyettes is működik.
A fluktuáció és a nyugdíjazások miatt 6 fő referens jelölt került felkészítésre, majd vizsgáztatásra,
melyek felkészítésében aktívan részt vettünk.. A katasztrófavédelmi megbízottak által minimum negyedéves
rendszerességgel tájékoztatást kapnak az aktuális feladatokról és képzésben részesülnek. Aktívan kiveszik a
részüket az ellenőrzési (supervisori, vis maior, egyéb) és tervezési feladatokból.
2.2.7. Lakossági tájékoztató és riasztó eszközök:

2014-ben a működési területünkön javult a működőképes lakosságtájékoztató-riasztó eszközök
aránya. Az elmúlt két évben, a kirendeltség levélben megkereste a településeket, amelyben felhívta a
figyelmet a berendezések üzemeltetésével kapcsolatos jogszabályok által előírt települési feladatokra. A
felhívás és a Szolnoki HTP állományába tartozó katasztrófavédelmi megbízottak ellenőrzéseinek eredménye
mérhető javulást mutat. Két évvel ezelőtt a berendezések csupán fele, idén már a 72%-a működőképes.
2.2.8. Lakosságvédelmi tervezés:

Idén a vonatkozó jogszabály alapján felülvizsgálatra kerültek a települési és a területi szintű
veszélyelhárítási tervek. A felülvizsgálatokba a kirendeltség nagy részben bevonta a Szolnoki HTP
állományát is. A JNSZ MVB igazgatóságunk kezdeményezésére intézményi szintű befogadási tervek
készítését szabta feladatul a települések részére. A feladat végrehajtásában közreműködtünk, a tervek
egységes kidolgozása érdekében mintatervet és segédletet alkalmaztattunk.

3. A 2015-es év tervezett fő feladatai:
•
•
•
•
•
•
•
•

A lakosság fokozott tájékoztatása a szabadtéri tüzek megelőzése céljából.
A lakosság fokozott tájékoztatása a kémény-tüzek és a CO mérgezések megelőzése céljából.
A beavatkozó állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek növelése.
A szituációs begyakorló gyakorlatok színvonalának emelése.
A tűzoltó eszközök, felszerelések, járművek karbantartottsági szintjének növelése, a hatékonyság
érdekében.
Az ÖTE-k bevonása a megelőző tűzvédelembe, az ÖTE-k szakmai színvonalának növelése.
Az ÖTE-k szakmai pályázatainak segítése, támogatása.
Települési mentőcsoportok megalakításának segítése, a képzésükben való részvétel.

Szolnok, 2015. március 9.
Tisztelettel:
Dékány László tű. alezredes
parancsnok

Jóváhagyom!

Varga Béla tűzoltó ezredes
igazgató

