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Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
A Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évben végzett tevékenységéről az alábbi
tájékoztatót terjesztem elő:
A Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: Kirendeltség) a Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyi szerve. Munkáját a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: JNSZ MKI) alárendeltségében végzi.
Alapvető rendeltetése a kirendeltség illetékességi területén élő lakosság élet- és
vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek biztonságos
működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat. A Kirendeltség fő
feladata a katasztrófák hatósági megelőzése, a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés
végrehajtása, a védekezés megszervezése és irányítása, a káros következmények felszámolása, a
helyreállítás-újjáépítés megvalósítása.
A Kirendeltség elismert rendvédelmi szervként teljesíti feladatát. A tájékoztatóval érintett időszak
egyik kiemelt feladata volt a szolgáltató hatósági tevékenység további kiszélesítése a káresetek
megelőzése érdekében. A másik jelentős feladat a beavatkozó erők elméleti és gyakorlati tudásának
fejlesztése volt. A vizsgált időszakban a Kirendeltség területén kiemelt jelentőségű, több napon át
tartó, civil lakosságot fenyegető esemény (pl. rendkívüli belvizes időszak, egyéb rendkívüli
időjárási események, tömeges lakosságvédelmi tevékenységet igénylő esemény, kitelepítés,
befogadás) nem történt.
A Kirendeltség mentő-tűzvédelmi szervezete nem változott 2019. évben.
A polgári védelmi szakterületen kiemelt feladat volt a kockázati helyszínek felkutatása és
felülvizsgálata. Meghatározó cél volt az önkéntes mozgalom erősítése, az önkéntesek
katasztrófavédelmi rendszerbe történő minél szélesebb körű bevonása, valamint a járási önkéntes
mentőcsoportok újraminősítése.
A hatósági szakterület a feladatok színvonalas végrehajtása, a megelőzési feladatok hatékony
gyakorlása, a jogszabályi környezet változásaihoz való megfelelő alkalmazkodás jegyében folytatta
tevékenységét. Új módszerek és egyben szemléletváltozás is jellemezte az iparbiztonsági
szakterületet. Nagyobb hangsúlyt kapott a jelöletlen járművek, valamint a vasúti szállítás
ellenőrzése.
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VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS

A kirendeltség-vezető a beosztott vezetőin keresztül irányítja a Hatósági Osztály, a Szolnoki
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság munkáját, valamint szakmai felügyeletet gyakorol a
Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság és a Szolnoki, a Kőtelki a Kengyeli, a
Törökszentmiklósi, a Rákóczifalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesület, illetve az Életjel Mentőcsoport
vonatkozásában.
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TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET
1.

Általános bemutatás

A Kirendeltség által irányított, ill. felügyelt tűzoltási és műszaki mentési tevékenység, amely a
hivatásos tűzoltó-parancsnokság működési területét - 25 települést - érinti, négy szervezeti szintre
tagozódik. A Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: HTP) mellett aktív és
2

hatékony szerepet vállal második pillérként a Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: ÖTP).
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Harmadik szintként megemlítendő az önálló beavatkozásra jogosult Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Kőtelek, amely Kőtelek, Hunyadfalva, Nagykörű, Tiszasüly, Csataszög települések közigazgatási
területén, illetve az Életjel Mentőcsoport Zagyvarékas, Újszász és Szászberek település
közigazgatási területén, a Kengyeli Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kengyel település közigazgatási
területén végez tűzoltási-műszaki mentési feladatokat Az önkéntes szerepvállalás pedig a Szolnoki
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Térségi Tűzoltó Egyesület Törökszentmiklós, és a Rákóczifalva
Városi Tűzoltó Egyesület munkájában érhető tetten, amelyek a településükön egyre nagyobb
mértékben vesznek részt a szakmai munkában.
Ez a készenléti beavatkozói struktúra összességében garantálja a területen élők élet és
vagyonbiztonságának elvárható szintű védelmét, eleget téve ezzel a törvényben megfogalmazott
kötelezettségnek, a szakmai felügyelet és a polgári lakosság elvárásainak.
Az önkéntes tűzoltó egyesületek minden évben sikeresen szerepelnek a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által kiírt pályázaton.
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1.1

Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági szakterülete

Hivatásos tűzoltó-parancsnokság:
A Kirendeltség illetékességi területén a Szolnoki HTP, mint a legnagyobb szervezeti egység végez
mentő-tűzvédelmi tevékenységet. A személyi állomány felkészültsége, az egyéni védőfelszerelések,
illetve a tűzoltó gépjárművek-felszerelések alkalmasak a bekövetkező események gyors, szakszerű
felszámolására. A tűzoltó-parancsnokság gépjármű állománya fejlesztésen esett át a Rába
fecskendők készenlétbe helyezésekor.
Önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:
A Kirendeltség illetékességi területén a Törökszentmiklósi ÖTP működik. A működését biztosító
szabályozók rendelkezésre állnak, a változások követése folyamatos volt.
A felülvizsgálatok végrehajtása az egyéni védőeszköz és szakfelszerelések tekintetében megtörtént.
A 2019. évben az önkormányzati tűzoltóságok támogatására kiírt pályázaton Törökszentmiklós
sikeresen vett részt.
Az Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság egy Renault Prémium típusú gépjárműfecskendőt,
valamint tartalék szereként Renault Manager 3000 gépjárműfecskendőt tart készenlétben. A
járművek az előírásoknak megfelelnek, az előírt szakfelszerelésekkel rendelkeznek.
Önkéntes tűzoltó egyesületek:
A Szolnoki HTP működési területén a mentő-tűzvédelmi tevékenységben az önkéntes tűzoltó
egyesületek is hatékony segítséget nyújtottak. A Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság minden évben
felülvizsgálja és megújítja az együttműködési megállapodásait, amelyet az önkéntes egyesületekkel
köt meg.
2019. február 15-én az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kőtelek, 2019. szeptember 30-án az Életjel
Mentőcsoport, december hónapban a Szolnok ÖTE teljesítette a szakmai követelményeket.
Az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására kiírt 2019. évi pályázaton az egyesületek
eredményesen vettek részt.
Kőtelek ÖTE 2019. március 01-től önálló beavatkozóként végzi tevékenységét Kőtelek,
Hunyadfalva, Nagykörű, Tiszasüly, Csataszög településeken és azok közigazgatási területén, amely
településeken az első kiérkező szer így 15 percen belül ott van. A mentorállásuk, kiképzésük
folyamatos volt az elmúlt időszakban.
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Tűzoltás, műszaki mentés, kiemelt események:
A Szolnoki HTP, a Törökszentmiklósi ÖTP, az Életjel Mentőcsoport és a Kőtelek ÖTE által 2019.
évben felszámolt káresetek 48,73 %-a tűzeset, 51,27 %-ban műszaki mentés volt.
Az előző évhez viszonyítva tűzesetek és műszaki mentések számában jelentős mértékű emelkedés
(tűzesetek 37,82 %, 202 eset, műszaki mentések 15,6 %, 81 eset) figyelhető meg.
Az előző évek adataival összehasonlítva a tűzesetek számában 2015-től 2017-ig növekedés, 2018ban pedig csökkenés volt megfigyelhető. Műszaki mentések számában 2015-től folyamatos
növekedés tapasztalható. A tűzoltási és műszaki mentés statisztikai számadatait a melléklet
1. számú táblázata tartalmazza.
A káresemények megoszlása átlagosnak, az időjárási körülményeknek megfelelőnek mondható.
Kiemelt, magasabb szintű irányítást igénylő művelet a tűzoltósági szakterületen nem történt.
A szándékosan megtévesztő jelzések, továbbá a gondatlanul, vagy szándékosan okozott
káresemények esetében a hatályos szabályzóknak megfelelően a szükséges adatok felterjesztésre
kerültek a JNSZ MKI-ra. Ezen esetek számának csökkenésében a katasztrófavédelem szankciókkal
kapcsolatos erőteljes kommunikációjának prevenciós hatása jól érzékelhető.
A szabadtéri tűzesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok:
Nagyobb területre kiterjedő tűz nem történt az elmúlt évben. A korábban előforduló helyek
kockázati helyszínként visszatérően ellenőrzésre kerültek. A tájékoztató időszakát tekintve
kijelenthető, hogy a csapadékszegény időjárás döntően befolyásolta – a tavalyi évben kissé emelte a szabadtéren történt tüzesetek számát. A közbiztonsági referensek számára szervezett
továbbképzésen a résztvevők részletes tájékoztatást kaptak a szabadtéri tüzek megelőzésével
kapcsolatban. Tájékoztató anyagok összeállítására, és kiosztásra kerültek.
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POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET

A szakterület nagy hangsúlyt fektet a kockázati helyszínek felkutatására és felülvizsgálatára.
Kiemelt célként jelentkezett az önkéntes mozgalom erősítése, az önkéntesek katasztrófavédelmi
rendszerbe történő minél szélesebb körű bevonása, a járási mentőcsoportok újraminősítése.
Az elmúlt időszakban a járások területén polgári védelmi szempontból kiemelt katasztrófavédelmi
esemény nem történt, jórészt rendkívüli időjárási események következményeinek felszámolása
jelentkezett feladatként. A településeken a Kirendeltség folyamatosan vizsgálta és azonosította a
jelentkező veszélyeztető hatásokat. A települések katasztrófavédelmi besorolása nem változott.
Kirendeltség illetékességi területén jelenleg 12 db I. és 12 db II. és 1 db III. besorolású település
található.
1.

Lakosságvédelmi ellenőrzések:

A Kirendeltség lakosságvédelmi ellenőrzéseit a térség veszélyeztetettségéhez igazodva hajtotta
végre, a hangsúlyt a megelőzésre helyezve. A nyilvántartott kockázati helyszíneket felülvizsgálta a
Kirendeltség, 25 településen 40 db kockázati helyszínt tart nyilván, melyek közül 28 db ár- és
belvízi kockázati tényező.
Az ellenőrzések több mint ¼-e a fő veszélyeztetettséggel összhangban az ár- és belvízvédelmi
rendszerek helyszíni vizsgálatát jelentette.
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Az anyagi források biztosításával, az erre irányuló célzott, sikeresen elnyert pályázatokkal a
települések nagy mértékben tudják növelni védelmi képességeiket.
A rendkívüli időjárási események hatékony kezelésének érdekében ellenőriztük a határozattal
kijelölt technikai eszközök rendelkezésre állását, a melegedő helyek, hajléktalan szállók
megfelelőségét. Az elmúlt évben mérhető javulás volt tapasztalható a lakosság riasztó eszközök
működőképességben. A 86 db nyilvántartott eszközből már 75 üzemképes (87%).
2.

Katasztrófavédelmi felkészítés

A Kirendeltség kiemelt figyelmet fordított a települések polgármestereinek felkészítésére továbbá
az őket támogató közbiztonsági referensek szakirányítására, folyamatos képzésére, melyet 2017-től
kezdődően az elméleti képzés mellett gyakorlati foglalkozásokkal erősített meg. A közbiztonsági
referensek negyedévente, értekezlet formájában részesültek felkészítésben és a 2019-as évben is
aktívan kivették részüket az ellenőrzési- és terv-felülvizsgálati feladatokból. A köznevelésben
résztvevő pedagógusok felkészítése megtörtént.
A 2019. évben is nagy hangsúlyt helyezett a Kirendeltség arra, hogy a területén élők a lehető
leghatékonyabb formában, életkoruknak megfelelően kapjanak tájékoztatást a településük, régiójuk
veszélyeztetettségéről.
Minden lehetőség felhasználásra került az ifjúság megszólítására. Az elmúlt évi Katasztrófavédelmi
Ifjúsági Versenyen összesen 22 csapat (10 közép- és 9 általános iskola) mérte össze tudását. Nem
csökkent az érdeklődés a Közösségi Szolgálat iránt, a 2019. év zárásával 16 oktatási intézmény 202
diákja vett részt a foglalkozásokon.
3.

Polgári védelmi szervezetek

A Kirendeltség területén 2327 fő a települési polgári védelmi szervezetbe beosztott köteles
állampolgárok létszáma. 2019. január 01. fordulóval 358 önkéntes állampolgár kész polgári védelmi
szolgálatot ellátni 25 települési-, 2 járási- önkéntes mentőcsoportban. 50 fő áll rendelkezésre az
árvízi komplex csoportban. A szolnoki települési mentőcsoport, megújította Nemzeti Minősítését
egy komplex ár- és belvízi gyakorlat keretében. A polgári védelmi szervezetek életében természetes
folyamat a fluktáció, azonban a települések vezetői az adott helyzetekben megoldást tudnak találni a
személyi állomány ideiglenes feltöltésére.
A polgári védelmi szervezetek gyakorlatain 88 fő részesült felkészítésben. A gyakorlatok a 3 évente
esedékes települési veszélyelhárítási-terv gyakorlatokból, vízkárelhárítási komplex és külső védelmi
terv gyakorlatokból álltak össze, amelyek során 136 fő frissítette fel tudását az alapvető
kárelhárítási tevékenységek végrehajtásában.
A Külső Védelmi Terv gyakorlat mindkét érintett településen (Szolnok, Szajol) megtartásra került,
az esemény kezelésbe be lettek vonva az önkéntes mentőcsoportok és a társszervezetek is.
4.

Védelmi igazgatás

A védelmi igazgatás rendszerében a Helyi Védelmi Bizottságok (továbbiakban: HVB) ülésein
katasztrófavédelmi tárgyú témák napirendre tűzése és megtárgyalása megtörtént.
Az aktuális napirendi pontokon túl a katasztrófavédelmi munkacsoportok felkészítését is
végrehajtotta a Kirendeltség. A készségszintű alkalmazás elsajátítása érdekében törzsvezetési
gyakorlatokba kerültek bevonásra. Ilyen gyakorlatok voltak a kommunikációs gyakorlatok, ahol a
HVB-k folyamatos adategyeztetéssel és egyeztetett döntés előkészítéssel kerültek bevonásra. A
katasztrófavédelmi elnök-helyettesek a HVB-vel folyamatos kapcsolatban álltak. A polgármesterek
felkészítése a helyi sajátosságok figyelembevételével történt meg.
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5.

Tervezési feladatok

A vonatkozó jogszabályok alapján 2019-ben is felülvizsgálatra kerültek a települési, járási és a
kirendeltségi szintű veszély-elhárítási tervek. A veszélyeztető hatások esetleges változása miatt a
településekkel közösen folyamatos volt a katasztrófavédelmi besorolás eredményének ellenőrzése.
Összességében a fő besorolási kategóriák nem változtak, azonban a javuló belterületi belvízelvezető
rendszereknek köszönhetően több településen csökkent a belvízi kockázat mértéke.
Az éves veszélyhelyzeti prognózis szerinti aktuális polgári védelmi feladatokat az érintett állomány
végrehajtotta.
A polgári védelmi szakterület 2019. évi tevékenysége a tájékoztató mellékletének 2. számú
táblázatában került megjelenítésre.
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KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI SZAKTERÜLET

Tűzvédelmi hatósági szakterület
Jogszabályváltozás
A Kirendeltség hatósági szakterületének tevékenységét – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai irányítását figyelembe véve - az integrált hatósági munka
fejlesztése, a szakmai munka megerősítése, az újonnan jelentkező feladatok maradéktalan
végrehajtása, a folyamatos képzés és önképzés, a mérnöki szemlélet kiszélesítése, valamint a
hatósági és szolgáltatói szemlélet összhangjának megteremtése és a hatósági szakterület
jelentőségének és súlyának megfelelő képviselete határozzák meg.
1.

Szakhatósági munka

A tűzmegelőzés egyik legfontosabb területe a szakhatósági tevékenység. Az utóbbi két évben ezen a
területen nagyobb számban jelentek meg a társasházak építési ügyei és kissé mérséklődött az ipari
tárolási létesítmények létesítése.
2019-ben a Kirendeltség a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, a Szolnoki Járási
Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala, a Szolnok Megyei Jogú Város
Önkormányzat Jegyzője és a Törökszentmiklós Város Jegyzője megkeresései alapján épületek,
csarnokok, nyomvonal jellegű és sajátos építmény fajtájú építmények, éghető töltetű tárolótartály
létesítési és használatbavételi eljárásaiban, zenés - táncos rendezvények, telepengedélyezési és
üzletműködési engedélyezési eljárásokban járt el.
2.

Hatósági tevékenység

A Kirendeltség Hatósági Osztályának állománya a tárgyidőszakban végrehajtotta az úgynevezett
tematikus ellenőrzéseket is. Ezek közül is kiemelt helyet foglalt el országos ellenőrzés keretében a
középiskolák és kollégiumok átfogó tűzvédelmi ellenőrzése, melyek során, 11 helyszínen tárt fel
szabálytalanságokat a hatóság. Iratbemutatásra történő felhívás 3, figyelmeztetés és kötelezés
kiadása 4 alkalommal vált szükségessé. Az ellenőrzéseket megelőző konzultációk során felhívtuk az
üzemeltetők figyelmét a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok betartására. Ennek
eredményeképpen az ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy a biztonság jelentősen nőtt.
Bírság kiszabására okot adó hiányosság nem került megállapításra.
Szabadtéri tűz káreseményeket követően a Szolnoki HTP állománya tűzvédelmi célellenőrzéseket
hajt végre. 2019-ben 210 ilyen szabadtéri tűzeset történt. Számos alkalommal nem volt lehetőség
hatósági eljárást lefolytatni, nem azonosíthatóak be egyértelműen a káreseménnyel érintett
területek, illetve az ügyféli kör. Azokban az esetekben, amelyekben a szabadtéri égetést végző
személyek beazonosíthatóak voltak, tűzvédelmi bírság kiszabása történt.
A szabadtéri tűzesetek megelőzése érdekében a Hatósági Osztály 8 helyszínen hajtott végre
helyszíni ellenőrzést a temetők területén. A tapasztalatok alapján rendezettek a szemétlerakó
helyek, az éghető hulladékok elszállítása folyamatos.
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A Kirendeltség illetékességi területén 2 db karácsonyi vásár/rendezvény volt az adventi időszakban,
amelyek ellenőrzése december első hetében megtörtént. A bevásárlóközpontok, hipermarketek,
áruházak tekintetében 4 helyszínen folyt ellenőrzés december hónap első felében. Az ellenőrzések a
megadott szempontrendszer alapján kerültek lefolytatásra. Megállapítható, hogy a korábbi évek
hasonló időszakában végrehajtott ellenőrzések miatt a létesítmények fenntartóit nem érte váratlanul
a hatóság megjelenése. Ebből adódóan az ellenőrök súlyos szabálytalanságot nem tapasztaltak.
Igazgatói feladatszabás alapján a bevásárlóközpontok vonatkozásában két alkalommal hajtottak
végre ellenőrzést a hatóság ellenőrei. Egyik esetben sem merült fel szabálytalanság.
Kiemelt hatósági tevékenység a lakosság, a gazdálkodó szervezetek tájékoztatása. Ennek érdekében
a Kirendeltség kihasználta a média adta összes lehetőségét (közlemények, interjúk, cikkek,
honlapok). Számos ismertető anyag került kiküldésre az időszaknak megfelelő témájú
aktualitásokról.
3.

Szabadtéri, zenés-táncos rendezvények

A szabadtéri rendezvények kapcsán az utóbbi években egyre növekvő számú bejelentés érkezik.
Ezek döntő többsége a nyári időszakhoz kötődik. A Kirendeltség a beérkezett dokumentációkat
értékelve dönt az intézkedésekről, a szükséges ellenőrzések, szemlék megtartásáról. A szabadtéri és
zenés, táncos rendezvények tűzvédelmi és lakosságvédelmi szempontú ellenőrzése és az események
figyelemmel kísérése folyamatosan zajlott. Az engedélyezett rendezvények sorából kiemelkednek a
Szolnokhoz köthető rendezvények, mint a Palacsinta fesztivál, Tiszavirág Fesztivál, Szolnok Napja,
melyek mára már a régió meghatározó fesztiváljaivá „nőtték ki magukat”. A rendezvényekkel
kapcsolatos káresemény nem történt.
4.

Ellenőrzési tevékenység

Az ellenőrzések tervezése a létesítmények nyilvántartása alapján történt. A mezőgazdasági jellegű
tűzesetek megelőzése érdekében, a betakarítási munkálatok megkezdése előtt, a Kirendeltség
tájékoztató rendezvényt szervez az ágazati szereplők részére. Az ismeretek mind szélesebb körű
átadásában közreműködik a helyi média, valamint a falugazdász hálózat.
Az ellenőrzések során minden esetben tájékoztatva vannak az ügyfelek a tűzvédelem fontosságáról,
a hiányosságok kiküszöbölésére megoldást jelentő lehetőségekről. A helyszíni eljárást követően a
feltárt hiányosságok számának és súlyának megfelelően a szükséges intézkedések (hatósági
felhívás, tűzvédelmi bírság, utóellenőrzés) megtörténtek. Azon szabálytalanságok esetén, melyek a
vonatkozó jogszabály alapján bírságot vonnak magukkal, a Kirendeltség a szükséges szankciót a
fokozatosság elve alapján kiszabta.
Iparbiztonsági szakterület
1.

Veszélyes üzemek szakterület feladatai

2019. évben jelentős változás nem történt a veszélyes anyaggal foglalkozó üzemek tekintetében. A
tárgyév második félévében, az első félévben megtartott SKET gyakorlatát követően egy üzemeltető
jelentette be a telephelyén lévő veszélyes anyag mennyiségének alsó küszöbérték negyede alá
történő csökkentését, így a veszélyes üzemek száma egy küszöbérték alatti üzemmel csökkent.
2019. évben az illetékességi területen 9 súlyos káresemény elhárítási terv (SKET) és 7 belső
védelmi terv (BVT) gyakorlatot jelentettek be és tartottak meg az üzemeltetők. A vizsgált
időszakban valamennyi veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem telephelye a főigazgatói intézkedés
mellékletében meghatározott szempontrendszer szerint lett ellenőrzés alá vonva. Egy esetben alsó
küszöbértékű veszélyes üzem BVT komplex gyakorlata során az iparbiztonsági hatóság
hiányosságokat állapított meg, aminek következtében a gyakorlat megismétlésre került és ezúttal
megfelelő minősítést kapott.
VESZÉLYES ÜZEMEK KIMUTATÁSA
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Felső küszöbértékű veszélyes üzem:
Alsó küszöbértékű veszélyes üzem:
Küszöbérték alatti veszélyes üzem:

3 db
4 db
8 db

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az üzemeltetők jogkövetők, az
engedélyes vállalkozások továbbra is kellő figyelmet fordítanak a biztonságos üzemmenet
feltételeinek biztosítására. A kérdéskörben vizsgált üzemek karbantartási rendszerei a
meghatározott vizsgálati szempontokat alapvetően kielégítik, a karbantartások tervezése szakszerű.
2019. évben 8 esetben került végrehajtásra üzemazonosításai eljárás. Ebből 6 esetben eddig nem
vizsgált telephelyen. A szemlék alapján ezeket üzemeltető vállalkozások nem tartoznak a Kat.
törvény IV. fejezetének hatálya alá.
2.

Veszélyes áruk szállítása (VÁSZ)

A vizsgált időszakban megváltozott szállítási szokások (kis raktérrel rendelkező, jelöletlen
gépjárművek) és útvonalak (főközlekedési utak elkerülése) megjelenése új kihívások elé állították
az ellenőröket. Az ellenőrzéseket a fokozott mobilitás (a helyszínek sűrű változtatása), valamint a
jelöletlen gépjárművek – megnövelt számban történő – vizsgálata jellemezte.
ADR közúti ellenőrzések során szabálytalanság 4 esetben került feltárásra az ADR hatálya alá
tartozó járművekkel kapcsolatosan, melyet követően ADR bírságok kerültek kiszabásra. ADR
telephelyi ellenőrzések során 2 esetben került feltárásra hiányosság, ebből 1 eljárás ADR bírság
kiszabásával végződött.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a veszélyesáru-szállítási ellenőrzések integrált hatósági
jogkört erősítve tűzvédelmi célellenőrzéseket is végeztek az ellenőrök, amely során a feltárt
tűzvédelmi szabálytalanságok (tűzoltó készülék hiány) száma kimagasló. Az érintett időszakban az
ellenőrzött vállalkozások esetében 3 alkalommal folyt hatósági eljárás a tűzvédelmi szabályok
megsértése ügyében. A VÁSZ területen 2 esetben került sor komplex supervisori ellenőrzés
végrehajtására. A komplex ellenőrzések következményeként tűzvédelmi hatósági jogkörünkben
eljárva egy esetben indítottunk eljárást.
A vizsgált időszakban a Kirendeltség két alkalommal vett részt országos DISASTER akcióban,
melynek során, közúton és vasúton történt veszélyes áru szállítás ellenőrzése. A Kirendeltség
ellenőrei folyamatosan részt vesznek - 2019. évben 3x1 hetes időtartamban - a katasztrófavédelem
déli határ RID ellenőrzésével kapcsolatos feladatokban. A Kirendeltség állományából a tárgyév
végén 4 fő ADR, ebből 3 fő RID ellenőrzés végzésére alkalmas végzettséggel rendelkezett.
3.

A létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme

Az infokommunikációs technológiák ágazati kijelölési eljárásai határozták meg a tárgyévet, mely
során az ágazati kijelölő hatóságtól a Kirendeltség részére öt szakhatósági megkeresés (ebből egy
megismételt eljárás) érkezett, melynek eredményeként hozzájáruló állásfoglalás került kiadásra a
döntéshozó részére. Az eljárások zárásaként az ágazati kijelölő hatóság részéről 4 kijelölés érkezett.
A Kirendeltség illetékességi területén 9 db létfontosságú rendszerelemként azonosított és kijelölt
létesítmény van. Az illetékességi területen a szakterületet érintő esemény, üzemzavar, illetve az
infrastruktúrák működését befolyásoló tényező három esetben merült fel, ebből egy esetben
áramkimaradás tette szükségessé az intézkedést, kettő esetben gázvezeték-szakítás káreseményt
vizsgált Kirendeltség.
Tárgyév során egy, az iparbiztonsági területet is érintő KIV gyakorlat volt, amely megfelelt
minősítést kapott.
V.

HUMÁN TEVÉKENYSÉG

A tárgyidőszakban a Kirendeltség irányítása alá tartozó Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
vezetésében nem történt változás.
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Oktatás, képzés
A beosztott állomány rendelkezik az előírt állami és szakmai alapfokú végzettségekkel, többen
középfokú szakmai végzettséggel is.
Az elmúlt évben 2 fő végezte szakmai felsőfokú tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.
A kirendeltségi szinten a tűzoltási, a polgári védelmi és iparbiztonsági szakterületen megtörténtek a
meghatározott keresztképzések. A Kirendeltséghez tartozó tűzoltóságok állományának
továbbképzése kiemelt feladat. Az iparbiztonsági szakterület speciális tanfolyamait az érintett
kollégák folyamatosan elvégezték.
A munkavédelmi vizsgára kötelezett személyek vizsgáztatása folyamatosan történik. Az egyéni
védőeszközök (védőcsizma, védőruha, védőkesztyű, sisak) cseréje, tisztítása folyamatosan
elvégzésre kerül. Biztonsági felülvizsgálatok az előírásnak megfelelően megtörténtek.
VI.

TÁRSSZERVEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS TAPASZTALATAI

A társszervekkel történő közös munkavégzés folyamatos és kiegyensúlyozott. A gyakorlati
együttműködések közül kiemelendő a tűz- és káresetek során az önkormányzatokkal történő közös
feladatvégzés. Az események kezelése során az építész szakmai kérdésektől kezdve, a kárt
szenvedett lakosok ideiglenes elhelyezésén át, minden esemény kezelésében eredményes
kapcsolatot sikerült kialakítani.

VII.

A KIRENDELTSÉG MŰKÖDÉSÉNEK TÁRGYI FELTÉTELEI
1.

Gépjárműtechnika helyzete

A Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság jó műszaki színvonalú karbantartott
gépjárműállománnyal rendelkezik.
A gépjárművek szemléztetése, a kötelezően elvégzendő karbantartások az ütemtervekben
meghatározottak szerint zajlott.
Az előírt gépjármű-technikai szemlék megtartásra kerültek, dokumentálásuk megtörtént.
2.

Szakfelszerelések állapota

A teljes személyi állomány rendelkezik az előírt és rendszeresített egyéni védőfelszerelésekkel.
Az esedékessé váló ruházati szemlék végrehajtása megtörtént. Minden eszköz rendelkezik a
szükséges felülvizsgálatokkal, és az arról készült jegyzőkönyvekkel.
3.

Ingatlanok helyzete

A Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság által használt ingatlan, az előírt
felülvizsgálatokkal rendelkezik. Az állagmegóvás folyamatos.
Szolnok Város Önkormányzata 2019. évben 4,5 millió forint támogatást nyújtott a Szolnoki
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság fejlesztésére, melyből az állomány elhelyezési körülményeit
javító eszközök és berendezések, illetve a fizikai felkészülést elősegítő kondicionáló terem új
eszközei kerültek beszerzésre.
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VIII.

KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

A helyi nyomtatott és elektronikus sajtóban - közcélú hirdetések, riportok, nyilatkozatok
formájában – a lakosság tájékoztatása folyamatos. A Kirendeltség egyre intenzívebben, egyre több
formában keresi a kapcsolatot a településeken élőkkel, hangsúlyozva a megelőzés fontosságát, mint
közös érdeket. Ebben jelentős szerepet kapnak a közbiztonsági referensek, akik a szűkebb
környezetükben hatékonyan tudják eljuttatni a közleményeket.
A Területi Tűzmegelőzési Bizottság segítségével előadások kerültek megtartásra (oktatási
intézmények, idősek otthona). A káresemények megelőzése továbbra is kiemelt feladat.
Az ifjúságnevelést szem előtt tartva a laktanyák továbbra is nyitva állnak az érdeklődő óvodás és
iskolás gyermekek előtt ("nyitott lakatanya program"). Az elmúlt évben ismételten bekapcsolódott a
Kirendeltség valamint az alárendeltségébe és felügyelete alá tartozó tűzoltóságok az Országos
Katasztrófavédelmi Gyermeknap programjaiba is.
5

ÖSSZEGZÉS

A folyamatosan változó jogszabályi környezetben, a kibővített feladatrendszer igényeinek a
Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai megfeleltek.
A Kirendeltség illetékességi területén élő állampolgárok az állam által szavatolt biztonságban
élhetik életüket, felelősséggel magukért és egymásért. A lakosság biztonságérzetének pozitív
formálása, az önkormányzatokkal közös, de megosztott szerepvállalás formájában, egyre jobb
színvonalon megvalósul.
A védelmi igazgatás helyi szerveként a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség - a
jogszabályalkotó szándékait érvényesítve - segíti, védelmezi és ellenőrzi a hatáskörébe tartozó
tevékenységeket. Integráló szerepet vállalva betölti a minél nagyobb biztonságot megfogalmazó,
fokozódó társadalmi igényt.
Az elmúlt években a Kirendeltség a részére, illetve a tagjainak nyújtott anyagi, tárgyi és erkölcsi
önkormányzati támogatásokat a szaktevékenység minőségi javítására fordította.
6

KÖVETKEZŐ ÉV FELADATAI

A következő időszak kiemelt feladatai a rendelkezésre álló erők és eszközök hatékony, optimális
felhasználásával az állampolgárok életének, anyagi javainak, a nemzeti vagyonnak a védelme,
valamint a természetes és épített környezet megóvása a természeti és civilizációs katasztrófák
következményeitől.
A feladatok hatékony végrehajtása érdekében, a települések közbiztonsági referensei
közreműködésével, a lakosság folyamatos tájékoztatása, az önkéntesség és az önkéntes
szerepvállalás fontosságának erősítése az állampolgárok körében.
Az állampolgárok részéről egyre inkább tanúsított jogkövető magatartás megszilárdítása,
továbbfejlesztése, amely következtében tovább csökkenhetne a tűz- és káresetek száma, illetve a
helyreállításra fordított erőforrások mértéke.
A továbbképzések színvonalának, hatékonyságának növelése, ezáltal az állomány elméleti, és
gyakorlati tudásszintjének fejlesztése.

Szolnok, 2019. április 27.
Tisztelettel:
Földi Zsolt tű. alezredes
mb. kirendeltség-vezető
Készült:
Egy példány:

2 példányban
10 oldal
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Kapja:

1. sz. pld: JNSZ MKI eredetben
2. sz. pld: Irattár

1.számú melléklet
Bejelentett káresemények típusonkénti megoszlása 2012-2019.
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Víztározók

