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20 1 9.évitevékenységéről

I. BEVEZETÉS
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: kirendeltség) a 2019. évi cé l kitűzése it az
országos stratégiai célok alapján, a megyei igazgatói intézkedéseknek megfelelően a helyi
sajátosságokra és a fő veszélyeztető hatásokra figyelemmel határozta meg.
A fő feladatai között a mentő tűzvédelem fo lyamatos fejl esztése, a reagáló képesség
fenntartása, az önkéntesség erősítése. a szolgáltató jellegű hatósági ügyintézés volt, melynek
eredményeként növelte a térség közbiztonságát.
A településeken előforduló, a biztonságot érintő kockázati tényezők azonosításával és
elemzésével, a veszélyeztető hatások elhárítására alkalmas, a településekke l közösen
kialakított és felkészített, védekezésre alkalmas szervezetek.kel és eszközrendszerrel
jelentősen javította mind a megelőzés, mind a védekezés feltételeit.
Kiemelt feladatként kezelte az önkéntesség folyamatos erősítését mind a tűzoltósági, mind a
polgári védelmi szakterület vonatkozásában, erősítve ezzel a települések önmentő képességét.
Ennek keretében új szervezet megalakításával, a meglévő szervezetek képzésével,
pályázatokban történő részvételük támogatásával javította a beavatkozásokban történő
részvételük feltételeit.
A kirendeltség kiemelten kezelte a beruházások megvalósításának hatósági és szakhatósági
eljárások lefolytatásával történő támogatását, az eljárások során az országosan egységes
jogalkalmazás erősítését. az e-ügyintézéssel, az adminisztratív terhek enyhítésével
kapcsolatos célkitűzések hatósági folyamatok során történő végrehajtását.
Tovább folytatta a nem hatósági eszközök.kel végzett hatósági munka erősítését, konzultációs
lehetőséget biztosított a középiskolák fenntartói , társas házi közös képviselők részére,
szabadtéri tűzmegelőzési , betakarítási, téli fűtési szezonnal kapcsolatos kampányokban vett
részt, mely tevékenységekkel a prevenció került erősítésre.

II. A TÜZOLTÁSOKRÓL ÉS A MŰSZAKI MENTÉSEKRŐL
1. A kirendeltség tűzvédelme, a területi lefedettsége:
A kirendeltség illetékességi területe az előző évhez képest nem változott, 4 járás 40
településén végezzUk feladatainkat, ahol 7 hivatásos tűzoltóság végzi a mentő- tűzvédelm i
feladatokat. A 7 hivatásos szervezet működési területén 4 önkormányzati tűzoltó
parancsnokság rendelkezik elsődleges műveleti körzettel. Az illetékességi területen 16
önkéntes tűzoltó egyesület kötött együttműködési megállapodást a működési terület szerinti
hivatásos tűzoltósággal együttműködési megállapodást. Hatósági kötelezés alapján 5
gazdálkodó szervezetnél működik alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzo ltóság.
A kirendeltség szervezeti elemeként működő Nyíregyház i Hivatásos Tűzo ltó-parancsnokság
(továbbiakban: tűzoltóság) működés i területéhez 33 település tartozik, melyen 2
önkormányzati tűzoltó-parancsnoksággal és 11 önkéntes tűzo ltó egyesülettel kötött
együttműködési megállapodást.
A kirendeltség illetékességi területén minden településre rendelkezik a hivatásos szervezet
műveletirányító terv adatlapokkal, melyek folyamatosan pontosítottak. A területUnkön
beavatkozó hivatásos tűzoltóságok fo lyamatosan készítik a tűzoltási és műszaki mentési
terveket, már elértük, hogy minden veszélyes ipari üzem is rendelkezik tervvel. Jelenleg 60
tűzo ltási és műszaki mentési terv készült el a területünkön található létesítményekre.
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2. Számok, statisztikai adatok:
események, összehasonlító adatok:

tűzesetek-műszaki

mentések-beavatkozást

igénylő

2019. évben a kirendeltség illetékességi területén a beavatkozó egységekhez összesen 1856
jelzés érkezett 952 db tűzeset, 904 db műszaki mentés, melyből 1275 esetben kellett
beavatkoznia az egységeknek. Az. 1275 esetben történt beavatkozást is igény lő eseményhez
117 esetben kiemelt riasztási fokozat lett meghatározva. A tűzesetek között 2019. évben 29
esetben kéménytűzhöz, míg 39 esetben szén-monoxid szivárgáshoz történt riasztás. A szénmonoxid szivárgások közül 20 esetben a készenléti állománynak be is kellett avatkozni (1.
számú melléklet 1 s::ámú táblázat).
A kirendeltség illetékességi területén 2019. évben történt események havi megoszlását 1.
számú melléklet 1. számú grafikonja szemlélteti.
A kirendeltség illetékességi területén az elmúlt években bekövetkezett tűz- és müszaki
mentések évenkénti alakulását a 1. számú melléklet 2. számú grafikonja szemlélteti.
Ha a 2018-as és a 2019-es adatokat összehasonlítjuk megállapítható, hogy a téves je lzések
vonatkozásában növekvő tendencia mutatható ki, mivel egyre több beépített automatikus
tűzjelző berendezés kerül létesítésre illetékességi területünkön. (Összesen 378 téves jelzés
volt, amelyet 173 esetben a beépített automatikus tűzjelző jelzett be 2019. évben.)
A tűzoltóság vonulási adatait és a megyei mutatószámokat összevetve megállapítható, hogy a
sok éves viszonyszámok.hoz hasonlóan a tavalyi évben is jelentős számban avatkoztak be a
nyíregyházi tűzoltók. A megyeszékhelyről érkezett segé lykérések adatainak vizsgálata során
azt is megállapíthatjuk, hog)' továbbra is a tűzoltóság a vonulásai több mint a felében (858
eset), Nyíregyháza város közigazgatási területén végzi a beavatkozást. (1. számú melléklet 3.
számú grafikon)
A kirendeltség illetékességi területén végrehajtott beavatkozások eredményeként 2019-ben 47
fő életét sikerült megmenteni, sajnos a tűzesetekben és a balesetekben 2019 -ben L8 fő
elhalálozott. A tű7- és káresemények során 2019. évben 289 polgár szenvedett különböző
mértékű sérülést.

3. A tűzesetek jellemzői:
A tűzesetek száma nőtt az előző évhez képest, kiemelten a szabadtéri tűzesetek
vonatkozásában. A havi beavatkozások mutatószámai jól mutatják az időjárási körül mények
és a tűzoltási és egyéb műszaki-mentési fe ladatok kapcsolatát.
A száraz, meleg napok számának növekedésével az erdő- és vegetációs tüzek számában
jelentős növekedés történt az előző évekhez viszonyítva. Míg 20 L7. évben összesen 152
tűzeset, 2018-ban 124 tűzeset történt az erdő- és vegetációs területeken, addig ez a szám 2019
évben 223-ra emelkedett. A 2019. év növekedést mutat a kiemelten közérdeklődésre számot
tartó tűzesetek számában is (középmagas épületek tüzei, nagy kiterj edésű szabadtéri tüzek).

4. A

műszaki

mentések jellege:

A műszaki mentések száma nőtt az egy évvel korábbiakhoz képest, a műszaki mentések közül
a viharos időjárás okozta károk, illetve a közúti balesetek okozták a legtöbb beavatkozást,
illetve több esetben Mentőszolgálat kérésére ajtónyitás és beteg mozgatás történt.
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5. A 2019. év kiemelkedő káresetei:
2019.04.04. Paneltűz Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 75.
Egy 9 szintes társasház 6. emeleti lakásának kb. 3* l m - es erkélyén az ott tárolt anyagok
égtek. Az esettel összefüggésben személyi sérülés nem történt.
2019.04.16. Paneltűz Nyíregyháza, Fazekas János tér 6.
Egy 10 emeletes panelház 6. emeleti lakásának kb. 5*4 m-es szobája égett teljes
terjedelmében. Az esettel összefüggésben összesen 12 fő sérült. ebbő l 9 felnőtt és 2 gyermek
könnyű sérüléseket /füstmérgezés gyanúja/ valamint l fö a tűzzel érintett lakásból súlyos
sérülést szenvedett.
2019.04.19. Paneltűz Nyíregyháza, Ószőlő utca 111.
4 szintes panelház 4. emeleti lakásának kb. 6*4 m2-es szobájában berendezési tárgyak égtek.
A tűz átterjedt az erkélyre is ahol az ott tárolt anyagok égtek. Az esettel összefüggésben
személyi sérülés nem történt.
2019.05.28. Halálos baleset a 4 sz. főúton
A jelzett helyen 4 számú főút 296 km szelvényénél ütközött egy magyar fe l ségjezésű DAf
típusú nyerges vontató, eg) magyar felségje lzésü MAN típusú hűtött élelmiszert szállító
hűtődobozos tehergépjármű. egy magyar fe lségjelzésű Mercedes Sprinter típusú kisteherautó,
ami építési munkálatokhoz szükséges anyagokat szállított, valamint egy magyar felségjelzésű
Opel Vivaro típusú 9 személyes kisbusz, ütközött. Az ütközés következtében a kisbuszban
utazó 5 személy közül 3 fö a helyszínen elhalálozott, a velük utazó másik két személy súlyos,
életveszélyes sérüléseket szenvedett.
2019 .06.13-án Bútorgyár, raktártűz
Hatszáz négyzetméteres raktárban csaptak fel a lángok yíregyházán, a Debreceni úton
csütörtök délután. Az épületben bútorgyártáshoz használt alapanyagok égtek, a tíízben egy
jármű is kig)ulladt.
2019.06.27. Viharkár a meg) ében
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét 2019.06.27-én fél kettőkor érte el egy zivatar helyenként
jéggel és óránkénti 60-90 kilométeres viharos széllel, a legnagyobb pusztítást Kisvárda
Mátészalka környékén okozta a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső és az orkánerejű szél.
Autókra, középületekre, családi házakra. főutakra és villanyvezetékekre dőltek fák, épületek
tetőszerkezetében tett kárt a vihar, több út pedig járhatatlanná vált. Kora estig több mint ezer
segélyhívás érkezett a katasztrófavédelem megyei ügyeletére. A nyíregyházi tűzoltók három
gépjárműfecskendővel, a létra különlegesszerrel 100 esetben avatkoztak be Kisvárda,
Mátészalka
tűzoltóság
működési
területén,
fakivágás,
viharkár,
épületomlás
beavatkozásoknál.
2019.07.16. Társasház tűzeset.
Tűz volt egy társasház negyedik emeleti lakásában Nyíregyházán, a Ferenc körúton. A lakás
egyik szobában berendezési tárgyak, ágy és a bútorok kaptak lángra.
2019.07.24. Garázstűz Nyírpazony, Arany János utca 2
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A jelzett helyen egy 10*15 m2-es tégla falazatú, lindab fedésű családi ház kb. 8*5 m - es
garázsában égett elektromos motor, személygépkocsi Chevrolet Lacetti, és az ott tárolt
anyagok, szerszámok, kisgépek. A garázsból az egység kihozott 1 db dissous, 1 db oxigén, 2
db l l ,5 kg - os PB gázpalackot. A dissous palackot hő és lánghatás érte, biztonságos helyre
vittük, folyamatosan hűtöttük, majd a rendőrség mesterlövészei kilőtték.

2019.09.03. Halálos baleset Nyíregyháza és Nagykálló között
A jelzett helyen egy Skoda és egy Toyota típusú személygépkocsi ütközött. Az ütközés
következtében a Toyota az úttestről lesodródott az út melleti kaszálóra, és kigyulladt.

2019.12.17. Halálos baleset a 4 sz.

főúton

Székelynél

A jelzett helyen egy magyar felségjelzésű VOLVO vontató csirkeszállító kamion és egy
magyar felségjelzésű Skoda Octavia ütközött. Az ütközés következtében a kamion az úttesten
állt meg, bal első futóműve erősen rongálódott. A személygépkocsi az úttestről lesodródott
majd az útpadkán oldalára borulva megállt. A személygépkocsiban egyedül utazó férfi a
járműbe szorult.

7. Képzések, gyakorlatok:
Az elmúlt év kiemelt feladata volt a korszerűsített továbbképzési rendszer lehetősége inek
kihasználása, figyelemmel az új fej lesztési irányokra, a szakterületi szabályrendszer
változásaira, valamint a technikai fejlesztésekre (napelemes rendszerek, elektromos- és hibrid
meghajtású járművek).
A továbbképzési rendszer adta lehetőségeket kihasználva az önkormányzati és beavatkozó
önkéntes tűzoltók ismeretei is bővültek, szakmai felkészültségük erősödött, amellyel a
beavatkozásaikat hatékonyabban és biztonságosabban tudják végrehajtani.
A kirendeltség megtartotta a féléves gyakorisággal meghatározott gyakorlat szervezését. Első
félévben 2019. április 30-án a Nyíregyháza-Kő lapos raktárbázison került sor egy mél yből
mentési gyakorlatra, majd 2019. október 16-án egy - egy műszaki mentési feladatsort
hajtottak végre a rajok.
A hatályos intézkedéseknek megfelelően rendszeresen tartottunk képzéseket a tüzoltóság és a
kirendeltség illetékességi területén működő önkormányzati tűzoltóságok készenléti
állományának is.

8. Önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok, önkéntes tűzoltó egyesületek:
A kirendeltség illetékességi területén bekövetkező katasztrófavédelmi műveletekbe 5
önkormányzati tűzoltóság és 16 önkéntes tűzoltó egyesület vonható be, melyek mindegyike
kötött valamilyen szintű együttműködési megállapodást a működési terület szerinti hivatásos
tűzoltó parancsnoksággal. Jelentős közbiztonsági tényezőként vannak jelen helyi és kistérségi
viszonylatban az önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek Demecserben,
Nagykállóban. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltószövetség
által az egyesületek támogatására kiírt 2019. évi pályázaton, szinte minden egyesület részt
vett, melyen üzemanyag költségre, gépjárműfecskendő kötelező biztosításra, EDR rádióra,
oktatásra, védőeszköz támogatásra, laktanya felújításra és tűzoltó technikai támogatásra adtak
be pályázatokat. l 0 egyesület nyújtott be 2019. évben nyertes pályázatot a kirendeltség
illetékességi területéről , melyből valamennyi egyesület pályázati anyagát tovább küldte a
kirendeltség. Az egyesületek így összesen 9.982.565 Ft támogatást kaptak.
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2019-ben folytatódott az a központi pályázat, ahol az önkormányzati tűzoltóságok mindegyike
részt vehetett és jutott jelentős, a területünkre vonatkoztatva 7.703.053 Ft értékű
támogatáshoz, amelyet elsősorban technikai fejlesztésekre fordítottak.

III. A KIRENDELTSÉG VESZÉLYEZTETETTSÉGÉNEK ISMERTETÉSE

1. A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása, kockázatazonosítási eljárás
tapasztalatai:
A jogi szabályozás, valamint a végrehajtott kockázatbecslések eredményeként a kirendeltség
illetékességi területéhez taitozó települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának
fe!Ulvizsgálata végrehajtásra került. Tiszavasvári településen egy veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzem veszélyeztető hatásai csökkentek, ezért külső védelmi terv készítése a
továbbiakban nem szükséges. A kockázatbecslések felülvizsgálata alapján a település a
korábbi sorolásból (l-es) II-es osztályba lett besorolva. A módosítást követően a kirendeltség
területén 4 településen - Nyíregyháza, Nagykálló, Vasmegyer és Nyírtura - működik olyan
veszélyes anyaggal foglakozó üzem, amely területén bekövetkező súlyos baleset
veszélyeztetheti a lakosságot. A veszélyeztető hatások következményeinek felszámolása
érdekében ezek a települések külső védelmi tervvel rendelkeznek. A vonatkozó jogszabályi
rendelkezések alapján ezek a települések az l-es katasztrófavédelmi osztályba kerültek
besorolásra. A többi település sorolásának változtatására szolgáló ok az elmúlt időszakban
nem merült fel , ezért a sorolások módosítása nem vált indokolttá. 22 település !l-es, 14
település III-as katasztrófavédelmi osztályba van besorolva.

2. Az operatív törzsek alkalmazása 2019. évben:
Az értékelt időszakban a kirendeltség illetékességi területén nem történt olyan esemény, mely
miatt különleges jogrendhez tartozó időszak, vagy katasztrófaveszély kihirdetését, illetve
nagyobb területet érintő koordinált feladat végrehajtását igényelte volna. A június 27-én
kialakult viharos időjárás következményeként a megye más területein keletkezett komo lyabb
károk felszámolásában való közreműködésre, a kirendeltség polgári védelmi szakterület
munkatársai bevonásra kerültek a helyi operatív törzsek munkájába.
A mentésben, illetve a kárfclszámolásban a résztvevő szervezetek és az önkonnányzatok
hatékony együttműködése valósult meg, amelynek köszönhetően a további állagmegóvást
elősegítő azonnali beavatkozások rövid idő alatt végrehajtásra kerültek

IV. EGYÉB POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA
1. A végrehajtott lakosságvédelmi ellenőrzések statisztikai adatai, a feltárt hiányosságok
elemzése:
A kockázati helyszínek beazonosítása a kirendeltség kiemelt feladatát képezte. A kockázati
helyszínek szemléi az év adott időszakára jellemző eseményekre és feladatokra történő
prognózis alapú felkészülés keretében kerültek végrehajtásra. A feltárt kockázati helyszínek
adatbázisai az év folyamán aktualizálásra kerültek. Kiemelt helyen szerepeltek a belterületi
vízelvezető rendszerek, a lefolyástalan területek, továbbá a közút menti fák, fasorok, a
lakosság védelmére igénybe vehető befogadó- és melegedő helyek, továbbá a lakossági
riasztó- és riasztó-tájékoztató eszközök, a téli időjárással kapcsolatos kockázati helyszínek
szemléi. A lakosság életének és anyagi javainak védelme érdekében foganatosított hatósági
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tevékenység során 454 szemle került végrehajtásra. (2. számú melléklet l .sz, ábra). Az
ellenőrzések során 84 hiányosság került megállapításra, amelyekre minden eseten javító
intézkedés megtételét kezdeményezték a résztvevő szakemberek.

2. A köteles polgári védelmi szervezetek felkészítése:
A kirendeltség illetékességi területén megalakított köteles és önkéntes polgári védelmi
szervezetekbe beosztott személyek közül összesen 1165 fő részesült felkészítésben. A
résztvevők aránya biztosítja, hogy a szervezetekbe beosztottak 3 évente részesüljenek a
felkészítés valamilyen formájában (2. s=. melléklet 2 sz. ábra).

3. A köteles polgári védelmi szervezetek létszám adatai:
A kirendeltség illetékességi területén a településeken megalakított köteles és önkéntes területi,
települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetekbe beosztott állomány létszáma összesen
3474 fő. Figyelembe véve a települések veszélyeztetettségét, a szervezetekbe beosztottak
létszámát, felkészítését, megfelelő alapot nyújtanak a kirendeltség illetékességi területén
esetleg bekövetkező veszélyhelyzetben a káresemény felszámolására, kezelésére. a
következmények hatásainak csökkentésére, a lakosságvédelmi feladatok végrehajtására.

4. Az önkéntes

mentőszervezetek

létszámadatai, beavatkozásaik:

A megye árvízi veszélyeztetettsége kiemelkedően magas, mely alapvetően meghatározza a
felkészülési tevékenységet, amelynek keretében a kirendeltség folyamatosan végezte az
önkéntes mentőszervezetek megalakítását és képzését, valamint a települési lakosságvédelmi
rendszer és az egyének öngondoskodási képességének fejlesztését.
2019-ban l települési mentőcsoport szerzett m inősítést, így összesen 26 te lepül ési 268 füvei ,
8 járási 155 füvei képes a lakosság és az anyagi javak védelme érdekében beavatkozni. A
mentőcsoportok alapvető vízkár-elhárítási. árvízi és vízi mentési, könnyű városi kutató-mentő
és kötéltechnikai mentő, továbbá vezetés-irányítás, logisztikai képesség szakterületi
minősítéssel rendelkeznek. A megalakított mentőcsoportok nagy számban vettek részt a
júniusi viharkár felszámolásában.

5. A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség, lebiztosított eszközök és
szolgáltatások adatai:
A települési és a területi veszély-elhárítási tervekben foglalt feladatok végrehajtása érdekében
kijelölésre került 137 db munkagép és gépjármű. A kijelölt eszközök bevethetőségéről
minden évben szemle keretében győződnek meg a szakterületi kollégák.

6. A közbiztonsági referensek katasztrófavédelmi feladatokba

történő

bevonása:

A kirendeltség illetékességi területén összesen 45 fő közbiztonsági referens és helyettes segíti
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv munkáját és a polgármesterek védelmi igazgatási
tevékenységét.
2019-ben is megszervezésre és végrehajtásra került a közbiztonsági referensek és helyettesek
alap-, tovább-, illetve szakosított továbbképzése, illetve negyedéves értekezleteken kerülnek
egyeztetésre a településekre vonatkozó katasztrófavédelmi feladatok.
7. A kijelölt befogadó helyek adatai:
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A kitelepítési és befogadási feladatokra történő felkészülés keretében az illetékességi területen
78 befogadó hely került kijelölése. Ezeken a településeken közel 22970 ezer fő elhelyezésére
van lehetőség. Az elmúlt időszakban valamennyi befogadó hely alkalmasságát ellenőrizte a
szakterület. Az ellenőrzések kiterjedtek mind a befogadásra, mind a tűzvédelmi helyzetre
vonatkozóan. megállapítható, hogy szükség esetén alkalmasak a feladatra.

8. Tervezési feladatok végrehajtásának tapasztalatai:
A veszély-elhárítási tervek, a településekkel együttmüködve - a közbiztonsági referenseket
felügyelve - a jogszabályban meghatározott határidőre pontosításra, a tervekhez kapcsolódó
lakosságvédelmi adattárak folyamatosan aktualizálásra kerültek. A tervekben rögzített
veszélyeztető hatások kezelésére kidolgozott feladatsorok - a beavatkozó hivatásos és civil
állománnyal - biztosítják a veszélyeztetett területen élő és ott tartózkodó személyek életének,
valamint az anyagi javak védelmét, mentési feladatok szervezett végrehajtását. A
terv rendszerben előírt kirendeltségi, járási összesített és települési tervek évente rendszeresen
ellenőrzésre, pontosításra kerülnek.

9. Lakosságtájékoztatás,
szolgálatteljesítés:

közintézményekkel

való

kapcsolattartás,

közösségi

A kirendeltség nyílt napokon ismertette meg az érdeklődőket a katasztrófavédelem és ezen
belül a tüzoltóság, polgári védelem, iparbiztonság, hatósági szakterület munkájával. Aktív
lakosságtájékoztatás keretében az iskolákban. óvodákban, illetve a települések, gazdálkodó
szervezetek rendezvényein bemutatók keretében kerültek ismertetésre a katasztrófavédelem
eszközei és feladatai. A káresemények. a tűzhalál és sérülések megelőzése érdekében a
katasztrófavédelmi megbízottak az Országos Tűzmegelőzési Bizottság kampánya keretében
szórólapokat, plakátokat helyeztek el társasházakban, isk.olákban, óvodákban, orvosi
rendelőkben. polgármesteri hivatalokban, művelődési házakban. Továbbá a tíízesetek során a
tűz hatásai miatt bekövetkezett elhalálozások, személyi sérülések elkerülése érdekében a
szociális alapszolgáltató rendszer helyi szervezeteinél, a szociális hálózat érintett dolgozói
részére tűzvédelmi felvilágosító előadások kerültek megtartásra. A szélsőséges időjárási
körülmények (rendkívüli hideg, hőség, viharos időjárás) és egyéb veszélyhelyzetek során
követendő
magatartási szabályokról, aktualitásnak megfelelően,
a
települések
polgármestereivel együttműködve, tájékoztatást kapott a lakosság. A tájékoztatók terjesztése,
közzététele, a településeken, a helyben szokásos módon valósultak meg.
Végrehajtásra került a kirendeltséghez tartozó települések polgármesterei, jegyzői (37 fő)
felkészítése. Az ár- és belvízi védekezési feladatok végrehajtásával kapcsolatban
foglalkozások megtartására került sor a tűzoltóság teljes személyi állománya, valamint a
meghívásnak eleget tevő polgárőr egyesületek tagjai részére.
A korábbi évek hagyományainak megfelelően 2019-ben is megrendezésre került a felmenő
rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi szintű döntője . A versenyen, az
állomásokon megoldandó feladatok végrehajtásában, a csapatok értékelésében a kirendeltség
munkatársai mellett közreműködtek a Nyíregyházi Rendőrkapitányság, a FETIVIZIG, a
Kelet- Magyarországi Speciális Mentők, a Magyar Vöröskereszt, a Nyírerdő Nyírségi
Erdészeti Zrt. valamint a SZ-SZ-B Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya
szakemberei. A közösségi szolgálatteljesítéssel kapcsolatban 2019-es évre vonatkozóan 24
középfokú tanintézménnyel került sor együttműködési megállapodás megkötésére. A
foglalkozások megtartását a tűzoltóság és együttműködési megállapodások alapján az
önkéntes tűzoltó egyesületek és önkormányzati tűzoltóságok hajtották végre. 20 l 9 évben 78
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diák vett részt és teljesítette a kötelező közösségi szolgálatot a kirendeltségen és a
területünkön működő tűzoltóságokon.

10. Felkészüléssel (téli, árvízi) kapcsolatos feladatok végrehajtása:
A kirendeltség tervezetten, kiemelten készült az árvizek elleni védekezésre és a rendkívüli téli
időjárással kapcsolatos eseményekre. Ennek keretében az önkéntes és köteles polgári véde lmi
szervezetek állományának felkészítése kiterjed az ilyen jellegű események során történő
beavatkozásokra is. A fentieken túl, a közigazgatási vezetők és a közbiztonsági referensek
képzése során is kiemelt figyelmet fordít a szakterület ezen eseményekre történő felkészítésre.

11. Lakosságvédelmi intézkedések bevezetését igénylő eseménykezelések:
A lakosságvédelem területén a helyi jellegü káresernényeket elsősorban a tűzesetek során
lakhatatlanná vált lakóházak adták. A fedél nélkül maradt lakosok elhelyezése elsősorban a
rokonoknál történt, az önkormányzatok eseti jelleggel rnüködtek közre az elhelyezési
feladatokban.
12. Bel- és kültéri vízelvezetők szemléje:
A vizek kártételei elleni védekezésre történő fe lkészülés keretében a szakterü let nagy
hangsúly fordít a bel- és külterületi vízelvezetők szemléjére annak megállapítása érdekében,
hogy azok alkalmasak-e funkciójuk ellátására. A korábbi évek tapasztalataihoz viszonyítva
javulás állapítható meg a vízelvezetők karbantartottságában.
13. Tájékoztató a vis maior igények benyújtásának indokoltságáról és benyújtott
igényekről:

A júniusban bekövetkezett szélsőséges időjárás következtében Tiszalök és Demecser
településeken a védekezési költségekre és a keletkezett károk helyreállítására összesen
14.061.580 Ft. értékben nyújtottak be vis maior igényt, az elbírálásuk még folyamatban van.

V.HATÓSÁGlTEVÉKENYSÉG
1. Tűzmegelőzési szakterület
A hatósági munka jelentős részét az ütemezett és terven felüli ellenőrzések képezik. A
hatósági osztály végzi az ellenőrzéseken felül a rendezvényekkel kapcsolatos bejelentések
dokumentálását, a közérdekű bejelentések vizsgálatát, az automatikus tűzjelző- és oltó
rendszerek engedélyezését, utólagos tűzeseteknél az adatgyűj tést, a kémény és CO szivárgás
káreseményekkel kapcsolatos ellenőrzéseket, a szabadtéri tüzekkel kapcsolatos ügyeket
valamint a veszélyes áruszállítás ellenőrzésekné l is közreműködik. Az osztály a munkavégzés
során kiemelt figyelmet fordít a beavatkozó állományt érintő tűzvédelmi kérdések,
(megközelíthetőség, felvonulási út, oltóvíz biztosítás stb.) meglétének ellenőrzésére a
használat és a létesítés során.
2019-ben elvégezte a szabadtéri tüzekkel veszélyeztetett területek ellenőrzését. Az ismétlődő
szabadtéri tüzek miatt a tavaszi időszakban az osztály ellenőrzéseket hajtott végre a szabadtéri
kockázati helyszíneken a nem művelt területeken (legelő, nádas, erdő stb.) a szabadtéri tüzek
megelőzése érdekében. Ezen ellenőrzéseken részt vettek a Hortobágyi Nemzeti Park,
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Erdészeti Igazgatóság, a Nyíregyházi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály és a Nyírerdő Zrt.
munkatársai is. A gondozatlan területek tulaj donosait felkutatta és hatósági fel hívásban
felhívta figyelmüket a terület gondozására. A települések polgármesterei részére a szabadtéri
égetés tűzvédelmi előírásairól, valamint a belterületi égetés szabályairól tájékoztatót küldött.
A középiskolák fenntartói részére konzultációt szervezett, melyen ismertette a vonatkozó
tű zvédelmi előírásokat. és ismétlődő felülvizsgálatokat. majd elvégezte a középiskolák
ellenőrzését. A megyei agrárkamara részére tájékoztatót küldött a betakarítási munkákkal
kapcso latosan, gépszemlékcn és az aratásokon szúrópróbaszerüen részt vett. Az osztály a
nyári tábor szervezők részére előadást tartott a vonatkozó előírásokról, majd végrehajtotta a
nyári táborok tüzvédelmi ellenőrzését. A rendészeti szakközépiskolások részére oktatást
tartott, társhatóságokkal közös ellenőrzést tartott a zenés-táncos rendezvények helyszínein.
Október hónapban végrehajtotta a társasházak napja rendezvény sorozatot. Szeptember és
október hónapokban a színházak ellenőrzését hajtotta végre, az ellenőrzött 2 db színháznál
tűzvédelmi hiányosságot nem tapasztalt, mely betudható a rendszeres ellenőrzésnek és
kapcsolattartásnak. Végrehajtotta a karácsonyi vásár helyszínek és pirotechnikai
elárusítóhelyek ellenőrzését. Az osztály kiemelten kezelte a kémény és CO szivárgás
káreseményekkel kapcsolatos feladatokat. 2019. évben CO szivárgás káresemény 20 esetben
fordult elő. Kéménytűz 29 esetben fordult elő. Kéményseprő-ipari szervtől érkezett közvetlen
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető hiányosság miatt kémény használatá nak letiltására
52 esetben került sor, mely fele a 20 18 évben történt eseteknek. Az el őírt utóellenőrzéseket
CO szivárgás káresemény és kéménytűz után megtartotta. tapasztalat, hogy az utóe llenőrzésre
a hiányosságokat mind a CO szivárgás káresemény, mind a kéménytűz után megszüntetik.
2019-ben 736 db tűzvédelmi hatósági ellenőrzést végzett a kirendeltség. /\. tűzvédelmi
hatósági szakterületen az ellenőrzések megoszlása 2019. évben is a célellenőrzésck felé
tolódott el. Átfogó tűzvédelmi hatósági ellenőrzésre 284. utó ellenőrzésre 115. céle llenörzésre
337 és piacfelügyeleti ellenőrzésre 9 esetben került sor.
Az ellenőrzéseken feltárt hiányosságok megszü ntetéséről szinte valamennyi esetben - a
hiányosságok súlyának figyelembe vételével - utóellenőrzéseken győződött meg. Tapasztalat
szerint az ellenőrzött létesítmények az utóe llenőrzés időpontjáig a korábban feltárt
hiányosságokat megszüntették. illetve a megfel elő intézkedéseket megtették.
Tűzjelző, tűzoltó berendezés létesítési engedélyezési eljárása 38 esetben, használatbavételi
engedélyezési eljárás 31 esetben fordu lt elő, tűzjelző berendezés megszüntetését nem kérték.
Tűzesetet követően 55 alkalommal kértek az ügyfelek hatósági bizonyítványt.
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat a beépített tűzvédelmi berendezések létesítési
kötelezettségét számos épület esetében előírja. Amennyiben indokolt a tűzvédelmi hatóság
ezen túlmenően egyéb épületek esetében is kötelezést adhat ki önműködő tüzjelző, illetve
tűzoltó berendezés létes ítésére. A tűzjelző és oltórendszerre kötelezett létesítmények
engedélyezési száma 2018. évhez képest csekély növekedést mutat. Szinte minden újo nnan
létesített tűzjelző berendezés jelzése a megyei műveletirányítási központban lévő
fogadóközpontra lett továbbítva. A gazdálkodó egységekkel „megállapodásban" rögzítette a
tűzjelző központ jelzéseinek fogadására vonatkozó kötelezettségeket.
A szakterület feladatainak egyik legnagyobb felkészültséget igénylő részét a szakhatósági
ügyek képezik. Szakhatósági üg) 2019. évben 424 db volt, mely stagnált az előző évekhez
képest. Az építési engedélyezési ügyek (rendezési terv, terület felhasználás, építés-létesítés,
használatbavétel) száma az előző évek emelkedő tendenciája után ismét kismértékű
csökkenést mutat. Jelentősen csökkent azon beruházások száma, ahol szakhatósági
közreműködésre vagyunk kötelezve. 20 19-ben indított jelentősebb beruházás Nyíregyháza
Állatpark területén „Jégkorszak Interaktív Bemutató épület", Nyíregyháza, Bethlen Gábor út
„Metropolita Múzeum", Nyíregyháza, Kórház út 130 lakásos lakóépület, Nyíregyháza, Kerék
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út ,.Logisztikai Csarnok", Kosbor utca 4 * 64 lakásos lakóépület, Napkor iskola bővítés,
Demecser „Bölcsőde". Jelentősebb használatbavételi eljárás 2019-ben Nagykálló Ipari
parkban ,.Húsüzem", Nyíregyháza, Derkovits út Mciji Rubber Europe Zrt. üzem és
irodaépület, Újfehértó. Széchenyi út 3. iskolabővítés, Nyíregyháza, Damjanich lakópark 64
lakásos lakóépület.
Az engedélyezésre benyújtott tervdokumentációk - elsősorban a tűzvédelmi szakértői
közreműködési kötelezettsége miatt - a tűzvédelmi előírásoknak jellemzően megfeleltek. A
gazdasági életben történt változások miatt, a korábban megkért építési engedélyek alapján az
építkezések egy része nem kezdődött meg, emiatt a kérelmezők az építési engedélyek
meghosszabbítását kérték. Ezekben az esetekben szakhatóságként járt el a kirendeltség. mely
eljárás során a tervdokumentációt megvizsgálta, és a hatályos jogszabályok szerint döntött,
hogy a jogszabály változások a kérelem tartalmát érdemben érintik-e. Jellemzően ezekben a
beruházásokban, nem csak az építésügyi eljárásban kellett szakhatóságként részt venni,
hanem engedélyező tűzvédelmi hatóságként is eljárt. (beépített tűzoltó-, és tűzjelző
berendezések). Tapasztalat szerint a tervezők valamennyi jelentősebb beniházás kapcsán több
esetben kértek egyeztetést, mely során a tűzvédelmi szempontból vitatott kérdésekben a
szükséges segítséget - több esetben helyszíni egyeztetés során is - megadta.
A használatbavételi eljárásokkal kapcsolatos szakhatósági ügyek száma 2019-ben az építési
ügyek csökkenésével ellentétben emelkedést mutat a korábbi évekhez képest. Az eljárások
tapasztalatai az elmúlt évekhez hasonlóak. Az eljárások időpontjáról, valamint a
követelményekről már az átadásokat megelőzően tájékoztatatta a kirendeltség a kivitelezőket,
így azok a helyszíni szemlére a szükséges dokumentációkat időben be tudják szerezni, elő
tudják készíteni. Az épületek összetettsége, méreteinek növekedése, műszaki kialakításuk
változatossága továbbra is magas fokú felkészültséget igényel az eljáró munkatársaktól.
Tapasztalat szerint a kivitelezők a legtöbb esetben az engedélyezett tervdokumentáció szerint
készítik el az épületeket. azokba megfelelő minősítésű épületszerkezeteket építenek be. A
használatbavételi eljárások során a kivitelezők a szükséges dokumentációkkal,
nyilatkozatokkal, minősítésekkel rendelkeznek.

3. Iparbiztonsági szakterület
A veszélyes üzemekkel kapcsolatos szakfeladatok ellátása során továbbra is kiemelt figyelmet
fordított a Kirendeltség a veszélyes üzemek üzemeltetőinek a biztonsággal kapcsolatos
tudatosságának és a jogalkalmazás hatékonyságának növelésére, a szakmai szempontoknak a
hatósági munkavégzés során történő fokozott érvényesítésére és a hatékony kommunikáció
fenntartására.
Ennek érdekében az üzemeltetők részére az aktuálisan végrehajtandó feladatokról az év során
több alkalommal felhívás került kiküldésre. A rendkívüli téli, majd nyári, s a decemberi
időszakban ismételten a rendkívüli téli időjárásra vonatkozó előrejelzések alapján a veszélyes
üzemek, küszöbérték alatti üzemek és a veszélyes áru szállítók részére megküldött felhívások
az adott időszakra jellemző szélsőséges, viharos, rendkívüli időjárási hatások elleni védelem
szintjét erősítette. A kora tavaszi szabadtéri tüzek megelőzése érdekében az első negyedévben
megküldött felhívások elsősorban a szabadtéri technológiák, a szabadtéri veszélyes anyagok
biztonságos tárolását volt hivatott elősegíteni.
A kirendeltség illetékességi területén 2019-ben a veszélyes üzemek, küszöbérték alatti
üzemek körében, besorolásukban változás nem történt. Új üzem nem létesült, s
megszüntetésére sem került sor az év során, továbbra is 10 db alsó küszöbértékű, 14 db
küszöbérték alatti és 1 db kiemelten kezelendő létesítmény működött.
A veszélyes üzemek üzemeltetői 9 belső védelmi terv gyakorlatot és 15 súlyos káresemény
elhárítási terv gyakorlatot hajtottak végre, melyek ellenőrzése minden esetben megtörtént. A
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gyakorlatok végrehajtása során az üzemek bizonyították. hogy a rendkívüli események
megelőzése, valamint gyors és hatékony felszámolása érdekében végrehajtandó feladatokra
felkészültek.
Az elmúlt évben veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek. vagy küszöbérték alatti üzemek
területén veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, vagy üzemzavarnak minősített
káresemény nem történt.
A kirendeltség állománya az elmúlt évben közúti veszélyes áruszállítás ellenőrzés keretében
54 alkalommal, 490 gépjármű közúti ellenőrzését végezte el. Az intézkedés alá vont járművek
közül 106 szállított veszélyes anyagot, 7 jánnű esetében állapítottak meg szabálytalanságot,
hiányosságot. A 2019. évben megtartott közúti veszélyes áruszállítás ellenőrzések tapasztalata
az volt, hogy a végrehajtott ellenőrzések nagy száma, az ellenőrzések rendszeressége, a
kiszabható bírságok nagysága a legtöbb esetben visszatartó erővel bírt a szállítások során a
szabályszegések megelőzése tekintetében.
Az év során a lakosság jelentős részét érintő létfontosságú rendszerelem hosszabb idejű
kiesésére. üzemzavarára nem került sor a kirendeltség illetékességi területén.

4. Kéménytüzek, CO

mérgezések-megelőzési

tevékenység

A kirendeltség bekapcsolódott a Megyei Tűzmegelőzési Bizottság munkájába, mely az írott és
elektronikus sajtó lehetőségeit. valamint a célcsoportok személyes tájékoztatását kihasználva,
az éves munkatervének megfelelően széles körben adott tájékoztatást a szén-monoxid
mérgezés és a kéménytüzek megelőzésével kapcsolatban.
Felhívta a lakosság figyelmét a CO érzékelők beszerzésének a tüzelőberendezések az
égéstennék elvezetők (kémények) ellenőrzésének, tisztításának és műszaki felülvizsgálatának
fontosságára.

VI. AZ ÁLLOMÁNYRÓL HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS;
A kirendeltség feladatai végzéséhez szükséges humán erőforrás biztosított. A személyi
állomány stabil, a státuszok feltöltöttsége nem változott jelentős mértékben az elmúlt évhez
képest, az utánpótlás elsősorban a rendvédelmi moduláris képzés keretében biztosított.
A kirendeltség a képzés és oktatásszervezés szakterületen kiemelt figyelmet fordított az
állomány képesítési követelményeknek minél magasabb szinten történő megfelelésére, a
központilag biztosított beiskolázási lehetőségek kihasználására. Az állomány a jogszabályban
előírt. időszakos továbbképzési kötelezettségének maradéktalanul eleget tett. A beavatkozó
állomány gyakorlatorientált, szituációs képzése eredményesen szolgálja a legkülönbözőbb
veszélyhelyzetekre történő felkészülést. Valamennyi képzésre kötelezett vezető megfelel a
speciális rendészeti végzettség követelményeinek.
A személyi állomány részére a járandóságok, az időszakban esedékes átsorolások, pótlékmegállapítások a hivatásos és közalkalmazotti, majd rendvédelmi igazgatási jogviszonyban
lévő állomány számára jogszabályban meghatározottaknak megfelelően kifizetésre kerültek.
A jogszabályban és belső normákban foglaltaknak megfelelően nyert végrehajtást a szervezeti
és az egyéni teljesítményértékelő és minősítő tevékenység.
A kiemelkedő szolgálati helytállás lehetőség szerint azonnal, a huzamos időn keresztül
végzett példamutató szakfeladat ellátás állami ünnepekhez kapcsolódóan rendszeresen
elismerésre felterjesztésre került az állományilletékes parancsnok részére.

VII. TÁRSSZERVEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS TAPASZTALATAI
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A kirendeltség illetékességi területén található helyi védelmi bizottságokkal, települések
polgármestereivel, jegyzőivel, közbiztonsági referensekkel megfelelő, stabil kapcsolat került
kialakításra. A katasztrófavédelmi megbízottak kiváló kapcsolatot ápolnak a településekkel,
tevékenységükről rendszeresen tájékoztatják a települések polgármestereit. A közbiztonság
fenntartásában jelentős szerepet tölt be a szervezet, a lakosságot érintő problémákkal,
veszélyeztető körülményekkel megkeresik kollégáinkat.
Szoros együttmüködés került kialakításra a társhatóságokkal, folyamatosan vizsgálatra kerültek
az együttműködés bővítésének lehetőségei.
A polgárőr-egyesületekkel stabil partneri kapcsolatot sikerült kialakítani, részükre felkészítés
került megtartásra a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladataikról, illetve az ár- és
belvízvédekezés módjairól.
Az illetékességi területen működő egyházi - és karitatív szervezetekkel is jó kapcsolatot került
kialakításra.
A kirendeltség illetékességi területén működési területtel rendelkező hivatásos tűzoltóságokkal
kiváló munkakapcsolat működik, mely alapján a kirendeltség eredményesen végezte a hatósági
és polgári védelmi (lakosságvédelmi) tevékenységet.

VIII. A KIRENDELTSÉG MŰKÖDÉSÉNEK TÁRGYI FELTÉTELEI
A kirendeltség járműparkja, a technikai eszközök, felszerelések és az informatikai háttér
biztosítja a szakmai feladatok ellátását. A személyi állomány elhelyezésének feltételei adottak,
azok fejlesztése folyamatos.

IX. KOMMUNfKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG
A kirendeltség 2019-ben is kiemelt figyelmet fordított a tűzmegelőzésre. lakosság
felkészítésre és a hagyományok ápolására, amelyek a sajtón keresztül is eljutott a
közvéleményhez. A rádiókban és televíziókban a kirendeltség-vezető, a hatósági
osztályvezető. a tűzoltóparancsnok és helyettese, valam int a nyíregyházi katasztrófavédelmi
megbízott nyilatkozott. A főigazgatóság által meghatározott szezonális témák, mint a
tűzgyújtási tilalom, a hőségriasztás, az aratáshoz és a fűtés indulásához kapcsolódó
felhívásaink is megjelentek, az egyéb online felületeken, valamint a megyei honlapon is az
előző évben megjelent cikkek száma közel azonos volt.

X. ÖSSZEGZÉS
A kirendeltség a féléves munka- és ellenőrzés i terveiben meghatározott célokat és feladatokat
maradéktalanul végrehajtotta. Az illetékességi területen bekövetkezett események
felszámolására és a káresemények kezelésére eredményes együttműködést alakított ki a
rendvédelmi szervekkel, a közigazgatási szervekkel, hatóságokkal , önkormányzatokkal, a
karitatív és önkéntes szervezetekkel, kiemelkedő hangsúlyt fektetett a hatósági eszközökkel
történő megelőzésre. A legfontosabb célkitűzés a katasztrófavédelem rendszerének hatékony
működtetése és minden szervezeti szinten az előrelátás erősítése volt. A bekövetkezett
események kezelése során a katasztrófavédelmi műveleteket szakszerűen, a szakmai előírások
maradéktalan betartásával hajtotta végre.
A kirendeltség és a szervezeti elemeként működő hivatásos tűzoltóparancsnokság állománya
az elmúlt év feladatait végrehajtotta, a bekövetkezett eseményekre időben reagálva, jó
színvonalon avatkoztunk be, ezzel is fenntartva, illetve javítva az illetékességi területünkön a
közbiztonságot.
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Xl. A 2019. ÉV FŐ FELADATAI
Tovább kell folytatni a mentő tűzvédelem feltételeinek folyamatos fejlesztését, a
reagáló képesség magas szinten tartását, a bekövetkező káresemények felszámolása
érdekében.
Kiemelten kell kezelni a beruházások megvalósításának hatósági és szakhatósági
eljárások lefolytatásával történő támogatását, folytatni kell az intézmények és
gazdálkodó szervezetek biztonságos működésének támogatását a szakmai
konzultációk szélesebb körű alkalmazásával.
Folytatni kell az önkéntesség folyamatos erősítését mind a tűzol tósági, mind a polgári
védelmi szakterület vonatkozásában, erősítve ezzel a települések önmentő képességét.
Az önállóan is beavatkozni képes tüzoltó egyesületek számának növelése.
A polgári védelmi szervezetek katasztrófavédelmi képességeinek fejlesztése, a valós
kockázatoknak megfelelő gyakorlati felkészítések folytatása.

Kelt: Nyíregyháza, elektronikus

bélyeg=ő szerint

Mellékletek:
1 sz. melléklet: Kimutatások, grafikonok a tűzvédelmi szakmai feladatokról
2 sz. melléklet: Kimutatások, grafikonok a polgári védelmi szakmai feladatokról
Terjedelem: 14 oldal
Kapják:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatoság (biztonságos kézbesítési
szolgáltatas útján - Nova SZEÜSZ)
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Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Képviselő Testület!
Az 1996. évi XXXI. tv. 30.§ (5) bek. alapján az alábbi beszámolóban táj ékoztatom Önöket a
Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: Tűzoltóság) 2019. évben
végzett tevékenységéről. feladatairól.

Bevezetés
1. kiemelt feladatok a beszámolóval érintett esztendőben

1.

gyakorlatorientált képzéssel a kiemelkedő szakmai színvonalunk megtartása,
további fejlesztése,
a parancsnokság működési területén működő önkéntes tűzoltóságok fejlesztése.
támogatása. felügyelete és ezzel az önkéntesség erősítése,
a személyi állomány sportolásra. egészséges életmódra való ösztönzése, az
egészség hosszú távú megőrzésére való igényének kialakítása. fejlesztése,
a megyei tűzmegelózési bizottság munkájának segítése, támogatása,
a Nyíregyházi Tűzoltóság 135 éves fennállásának méltó megemlékezése.

2. az elmúlt évi tevékeny.fég általános jellemzése la tíizeseteket és műszaki mentések
számát befolyásoló tényezők, önkéntes tílzoltó egyesületek ltelyzete,I
A Tűzoltóság az ország egyik legnagyobb személyi és technikai állománnyal rendelkező
hivatásos tűzoltósága. Működési területünkhöz 33 település tartozik, melyből 8 település esik a
Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területére, míg a to\.ábbi 25 település
a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén található.
20 l 9-ben ismét nőtt a Tűzoltóságra érkezett jelzések száma. Általánosságban elmondható. hogy
ha a megyében lév ő készenléti szolgálatot ellátó tűzoltók létszámát és az események számát
vizsgáljuk, a leterheltség Nyíregyházán a legmagasabb a megye tűzoltóságai kö7ül.
A téves riasztások száma tovább nö\.ekedett, ami két okra vezethető vissza. Több tűzjelző
berendezés működik, melynek hibái, illetve az előre be nem jelentett karbantartásai adnak téves
jelzéseket. Sok esetben indokolatlanul kérik a tűzoltóság beavatkozását, pl. felgyülemlett
csapadékvíz eltávolításnál, ahol a víz mennyisége nem teszi lehetővé a feladat elvégzését.
A tűzesetek és műszaki mentések száma közelít egymáshoz.
2019. kora tavaszán a tűzesetek száma kiugró volt a száraz, csapadékmentes időjárásnak
köszönhetően, míg a nyári évszakok a viharok és esőzések miatt a műszaki mentések számát
növelték meg.
Nyíregyházának és környékének forgalmi leterheltsége és a gépjárművek magas száma miatt a
közlekedési balesetek nagy számban fordulnak elő a működési területen.
A Tűzoltóság működési területén két Önkormányzati Tűzoltóság működik, melyek szakmai
irányítását és felügyeletét a Tűzoltóság látja el. Elsődleges műveleti körzetükhöz Ibrány
Önkormányzati Tűzoltóság esetében 13 település, míg Újfehértó Önkormányzati Tűzoltóság
esetében 2 település tartozik.
A működési területen székhellyel rendelket:Ö önkéntes tüwltó egyesületek közül, jelenleg 11
egyesülettel került érvényes együttműködési megállapodás (továbbiakban: megállapodás)
megkötésre az önkéntes tűzoltó egyesületek szaktevékenységének ellátására.
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II.

A tűzoltásokról és a

műszaki mentésekről

1. Számok, statisztikai adatok. tíéesetek-műszaki mentések-beavatkozást igénylő események
A Tűzoltóság működési területére (33 település) 2019. január l-től 2019. december 31-ig
összesen 1209 jelzés érkezett (575 db tűzeset. 634 db műszaki mentés), melyből 890 esetben
kellett beavatkoznia az egységeknek. A beavatkozást igénylő eseteken kívül 6 db szándékosan
megtévesztő jelzés és 313 db téves jelzés érkezett, 137 db tűzjelző miatt .

Ev
Megyei összes
Nyíregyházi
Tűzoltóság
Tűzeset
Műszaki

mentés
Téves riasztás,
Szándékosan
me!!tévesztő jelzés

. t'1 e1osz Ias
A.1e1'
' ban
zese k szarna ev szerin
2018.
2016.
2017.
2014. 2015.
3420
3250
2720
3110
3050

2019.
5912

847

916

869

1022

1034

1209

461
385
118

526
390
151

405
464
208

449
573
180

533
501
221

575

5

l

5

11

14

6

634

313

A 2019. június 27-i rendkívüli vihar következtében tömeges jelzések érkeztek a Kisvárdai,
Mátészalkai és Nyírbátori Hivatásos Tűzo ltó -parancsnokságok területérő l, ahol a Nyíregyházi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság egységei is jelentős számú káresemény felszámolását
hajtották végre.

III.

Vonulási adatok a tárgyévben

1. a HTP által a működési területen ellátott feladatok, ÖTP-k, ÖTE-k tevékenysége
A riasztásokból mintegy 1183 esetben elegendő volt az I-es riasztási fokozat, míg 23 esetben
II-es, 3 esetben III-as, 1 esetben IV-es riasztási fokozat kellett a káresemény felszámolásáho1 .
Az összes csetszámból 91 eset volt kiemelt fokozat, amikor különleges szerek vonulására volt
szükség.
A vizsgált időszakban a felszámolt tűz és káresetek következtében 12 fő sérült tűzesetnél , 195
fő műszaki mentésnél. 12 fő vesztette életét műszaki mentésnél, 1 fö tűzesettel összefüggésben .
Tűzoltóságunk egységei 8 személy életét mentették meg 2019-ben.
A Tűzoltóság működési területén található 2 Önkormányzati Tűzoltóság és 11 Önkéntes
Tűzoltó Egyesület (köztük Demecser és Nagykálló Önállóan Beavatkozó Önkéntes Tűzoltó
Egyesület) aktívan közreműködik a tűzvédelmi feladatokban. Ibrány Önkormányzati
rűzoltóság 224, Újfehértó Önkormányzati Tűzoltóság 120 esetben vonult káresetekhez. Az
Önkéntes Tűzoltó Egyesületek közül Demecser (118 eset) és Rakamaz (55 eset) vonult a
legtöbbet.

2. a tűzesetek jellemzői
A tavalyi évben is a szabadterületi tüzek és az otthon jellegű létesítményekben keletkezett tüzek
igényelték a legtöbb beavatkozást. A csapadékmentes, száraz időszakokban a szabadtéri,
vegetációs tüzek száma ugrott meg, míg a fűtési szezon beköszöntével a lakóingatlanokban
történtek nagyobb számban tűzesetek. Kiemelkedtek még a közlekedési eszközökben
keletkezett tüzek.
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2019-ben súlyos, nagy erőt és eszközt igénylő tűzesetek történtek 4. illetve 10 emeletes
társasházakban. A paneltüzek a le&rnagyobb szakmai kihívások között szerepelnek mindenhol,
hiszen az életmentés és tűzoltás rendkívüli körültekintést, felelősséget, pszichikai és fizikai
felkészültséget igényel a tűzoltóktól. A nagyobb médiaérdeklődést kiváltó tűzesetek mellett.
számos kisebb káresemények is történtek az ilyen középmagas épületekben, amik legtöbb
esetben a tűzoltóink gyors kiérkezésének köszönhetően nem fordultak tragédiába.
Az egyre modernebb technológiák ellenére 2019-ben is történtek beavatkozások a
lánghegesztésekre használt acetilénpalackok, valamint hagyományos propán-bután
gázpalackok jelenlétében, amikor a beavatkozó állomány közvetlen életveszélyben szüntetett
meg robbanásveszélyt, mentett életet és anyagi javakat.
A tűzoltás vezetésének átvételére összesen 96 esetben került sor a vizsgált időszakban. Ebbe
természetesen beletartoznak a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületektől, valamint az
önkormányzati tűzoltóságoktól történő-, valamint a hivatásos állományon belüli tűzoltás
vezetés átvételek is.
A 14 esetben történt kéménytűz vonatkozásában helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben
rögzítették a kollégáim a helyszínen tapasztaltakat és hívták fel a károsult figyelmét az
égéstermék elvezető további használatának tiltására a helyszíni, műszaki vizsgálat elvégzéséig.
A bekövetkezett tűzesetek kapcsán l 7 esetben indult tüzvizsgálati eljárás.

3. a műszaki mentések jellege
A műszaki mentések közül a viharos időjárás okozta károk, fakidőlések, illetve a közúti
közlekedési balesetek okozták a legtöbb beavatkozást. A 20 19. június 27-én a megyére lesújtott
.rendkívüli vihar következtébe11 több mint kétezer-ötszáz bejelentés érkezett a
Katasztrófavédelem Műveletirányítására. Habár a Tűzoltóság működési terü letén nem volt
olyan súlyos a helyzet, mint a megye többi területén. a nyíregyházi egységek is oroszlánrészt
vállaltak a károk felszámolásában. A váltásos szolgálat létszámának m egerősítésére volt
szükség, és 24/48 órás munkarend ideiglenesen átállításra került 24/24 órás munkarendre. A
Tűzoltóság daru és a magasból mentő különleges szerei óriási támogatást nyújtottak a speciális
feladatoknál.
Gázszivárgással, gázvezeték sérüléssel kapcsolatosan 28 alkalommal történt beavatkozás a
Tűzoltóság részéről.

Szén-monoxid okozta káreset miatt 35 jelzés érkezett, ebbő l 18 alkalommal történt ténylegesen
megállapított szén-monoxid szivárgás, melyek következtében nem történt haláleset. Minden
alkalommal sor került helyszíni ellenőrzés lefolytatásra a kárhely parancsnok által.

4.

kiemelkedő káresetek

A tavalyi évben az alábbi kiemelt káresemények felszámolására került sor a Tűzoltóság
működési területén :
2019.04.04. Paneltűz Nyíregyháza. Vasvári Pál utca 75.
Egy 9 szintes társasház 6. emeleti lakásának erkélyén az ott tárolt anyagok égtek, a füst az épület
egy részét elárasztotta. Az egységek megakadályozták, hogy a tűz a lakásra átterjedjen. a tűz
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szintje feletti, illetve alatti lakásokat átvizsgálták. majd az egész társasházból összesen 23 főt
kimenekítettek, illetve néhány személyt elzárkóztattak. Az esettel összefüggésben személyi
sérülés nem történt.
2019.04.16. Paneltűz NyíregyháLa, Fazekas János tér 6.
Kora délután eg) 10 emeletes panelház 6. emdeti lakásában csaptak fel a lángok. A tűael
érintett lakásban az egységek egJ eszméletlen férfit találtak, akinek az életét megmentették. A
mentési csoportok az épületből mintegy 90 föt menekítettek ki. Az esettel összefüggésben
összesen 12 fó sérült, ebből 9 felnőtt és 2 gyermek könnyű sérüléseket, valamint 1 fő a tűzzel
érintett lakásból súlyos, életveszélyes sérülést szenvedett
A tűzeset fol)amán végzett életmentő munkájukért Magyarország Belügyminisztere bátorság
érdemjel kitüntetésben részesítette Birgány János tű. hadnagyot és Nagy Mihály tű .
fötörzsőrmestert.

2019.0-U 9. Paneltűz Nyíregyháza, Ószőlő utca 11 l.
Egy négyszintes panelház 4. emeleti lakásának egy szobája, valamint az erkélyen tárolt anyagok
égtek. A mentési csoport a tűz szintjét, majd a tűz szintje alatti lakásokat átvizsgálta, az
épületből 21 föt kimenekített. Az esettel összefüggésben személyi sérülés nem történt.
2019.05.28. Halálos baleset a 4 sz. főúton
A 4. számú főút 296-os km. szelvényénél ütközött egy nyerges vontató. egy hűtött élelmiszert
szállító hütődobozos tehergépjármű, egy kisteherautó, valamint egy 9 személyes kisbusz. Az
ütközés következtében a kisbuszban utazó 5 személy közül 3 fő a helyszínen elhalálozott, két
személy súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. A kisbuszba szorult személyeket a
Tűzoltóság egységei feszítő vágó berendezés segítségével emelték ki.
2019.06 .03. Tűz a Michelin Hungária Kft. létesítménvében
A gumigyár 3 7. épületében /forma szerelő üzem/ lévő kb. 8*4 m - es szemcseszóró tisztítógép
kigyulladt. Az egységek kiérkezése előtt a létesítményi tűzoltók az épület áramtalanítását
elvégezték, az épületet kiürítették, valamint a tűz oltását megkezdték. Az kiérkező egységek a
tűz terjedését megakadályozták, a csarnokból a füstöt eltávolították. A technológiai rendszert,
vezetékeket megbontással átvizsgálták, a tüzet eloltották.
2019.06.13 . Bútorgyár. raktártűz
A rekkenő kánikulában egy hatszáz négyzetméteres raktárban csaptak fel a lángok
Nyíreg)házán, a Debreceni úton. Az épületben bútorgyártáshoz használt alapanyagok égtek, a
tűzben egy jármű is kigyulladt. A hármas kiemelt riasztási fokozatú tűzesethez közel harminc
tűzoltó vonult, a lángokat több vízsugárral fékezték meg. Az oltási munkálatok közben az épület
tetőszerkezete beomlott, de személyi sérülés nem történt.
2019 .07 .16. Társasház tűzeset.
Tűz volt egy társasház negyedik emeleti lakásában Nyíregyházán, a Ferenc körúton. A lakás
egyik szobában berendezési tárgyak, ágy és a bútorok kaptak lángra. A tűzzel érintett lakásból
egy embert mentettek ki, aki füstmérgezést szenvedett.
2019.07.24. Garázstűz Nyírpazony, Arany János utca 2
A jelzett helyen egy családi ház alagsorában égett egy elektromos motor, egy személygépkocsi,
akkumlátortelepek és az ott tárolt anyagok, szerszámok, kisgépek. A garázsból az egységek hő
és lánghatásnak kitett acetilén- és oxigén palackokat, valamint PB gázpalackokat. Az
acetilénpalackban feltehetően elindult a bomlási folyamat, ami a palack robbanását okozhatja,
akár a tűz eloltását követő 24 órában. A robbanás mintegy 300 méter sugarú körben okozhat
halálos sérüléseket, ezért azt rendőrség mesterlövészei kilövéssel hatástalanították.
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Ideiglenesen 22 lakásból 50 főnek kellett elhagyni a környező lakóházakat. Az
palackok kimenekítését végzők hősies helytállásért elismerésben részesültek.

égő épületből

a

2019.09.03 . Halálos baleset f\.1íregyháza és agykálló között
A jelzett helyen egy Skoda és egy Toyota típusú személygépkocsi ütközött. Az ütközés
következtében a Toyota az úttestről lesodródott az út melletti kasLálóra és kigyulladt. A Skoda
az úttesten maradt, 1 fő be volt szorulva a gépkocsiba. Kiérkezésünk után az egységek
megkezdték az égő autó oltását, valamint ezzel egy időben a másik roncsba szorult személy
mentését. A kiégett autóban egy fő elhunyt, a tűz eloltása után a holttest az egységek kivágták
a roncsból. A balesetben ketten vesztették életüket.
A fent említett eseményeken kívül számos súlyos közlekedési balesetnél, lakóháztüznél és
egyéb káresetnél kellett helytállnia az állománynak. A beavatkozások tapasztalatai minden
esetben értékelésre és feldolgozásra kerültek.
5. káresetek lebontása települések szerint a HTP működési területén
A jelzések települési megoszlásában jelentős változás nem történt. továbbra is a lakosság
számával arányos, a legtöbb jelzés Nyíregyháza. Újfehértó és agykálló településekről
érkezett. 2019-ben további két településsel - Beszterec és Tiszatelek - bővült a működési
terület.
Balsa: 3

Buj: 17

Érpatak: 15

Gávavencsellő:

Kálmánháza: 7

Kék: 10

Kemecse: 55

Kótaj: 28

Nagycserkesz: 16

Nagyhalász: 48

Nagykálló: 70

Napkor: 17

Nyírbogdány: 21

Nyíregyháza: 858

Nyírpazony: 12

Nyírtelek: 40

Nyírtura : l 1

Paszab: 6

Rakamaz: 37

Sényő:

Szabolcs: 1

Székely: 9

Tímár: 10

Tiszabercel: 22

Tiszaeszlár. 23

Tiszanagyfalu: 11

Tiszarád: 5

Újfehértó: 100

Vasmegyer: 11

Beszterec: 12

Tiszatelek: S

1

Demecser: 39
20

lbrány: 52

6. a település tűzvédelmi helyzete
Nyíregyháza Megyei Jogú Város lakosságának, anyagi javainak véde lmét, feladatait tűzoltási
és műszaki mentési szempontból a Tűzo ltóság vonulós állománya látja el. Naponta 22 fő, 3
gépjárműfecskendővel és 4 különleges szerrel áll szolgálatban. A káresemények felszámolása
magas szakmai színvonalon történik, a beavatkozó tűzoltóknál személyi sérülés nem történt
2019-ben.
Nyíregyháza infrastruktúrája rohamos fej lődésen ment keresztül az utóbbi évtizedben. Új
épületek. üzemek, utak épültek, régi létesítmények újultak meg. A szigorú tűzvédelmi létesítési
és használati szabályok és a Tűzoltóság gyors kiérkezése miatt nem történnek rendkívül súlyos
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tűzesetek

a közigazgatási, oktatási és egészségügyi létesítményekben, de a gazdasági cégeknél

sem.
A középmagas (4-10 emeletes) és a magas épületekben (több, mint 10 emelet) keletkezett tüzek
felszámolása a legnagyobb szakmai kihívások közé tartozik. Nyíregyháza nagyobb lakótelepeit
(Jósaváros, Örökösföld, Érkert) több tízezer ember lakja. Az utóbbi évek tűzmegelőzési
tevékenysége következtében javult ezen épületek tűzbizto nsága. viszont az épületek tűzo ltó
gépjárművel való megkö7elítése, a több évtizeddel ezelőtti építészeti sajátosságok (pl. az eg)
lépcsőházas kialakítás) megnehezíthetik a tűzoltó beavatkozásokat.
Elmondható, hogy a lakosság tudása és felelősségérzete a tűzvédelem vonatkozásában sokat
javult az utóbbi években, a lakóközösségek tagjai figyelnek egymásra. betartják az előírásokat.
Nyíregyháza település számokban
A működési területre összesen 1209 jelzés érkezett, ebből Nyíregyháza településre vonatkozó
858 jelzés érkezett, 361 db tűzeset, 497 db műszaki mentés, beavatkozást igé nylő esemény 511,
kiérkezés előtt felszámolt eset 73 db, szándékosan megtévesztő jelzés 4 eset, téves jelzés 256
db, utólagos jelzés l .+db.
Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

IV.

képzéseinek, felkészítő gyakorlatainak ellenőrzései a belső szabályozásnak
kerültek végrehajtásra. Parancsnoki ellenőrző gyakorlatok keretében
megállapításra került, hogy a személyi állomány elméleti, gyakorlati ismeretei a fel szerelések
Ü7embi7t:onságáról, a szabályzatokban meghatározott feladatok végrehajtásáról kiváló szintűek.
A gyakorlatok a működési területen lévő kiemelt létesítményekben zajlanak, mind nappali,
mind éjszakai körülmények között.
A

Tűzoltóság

megfelelően

Az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek felügyeleti ellenőrzése
félévente, míg a létesítményi tűzoltóságoké negyedévente kerül végrehaj tásra. Az
együttműködés mindegyikükkel kiválónak mondható, évente több alkalommal történnek közös
képzések, gyakorlatok.
V.

Az állomány képzése, képzettsége

A napi szolgálat ellátásának elengedhetetlen része a rendszeres elméleti, gyakorlati
továbbképzés, és a fizikai állóképesség szinten tartása. fej lesztése érdekében a
sportfoglalkozások tartása.
2019-ben is tartottak a Mentőszolgálat és a Vöröskereszt munkatársai újraélesztési, elsősegély
nyújtási képzéseket a tűzoltóknak. A vízügyi igazgatóság szakemberei a gátépítési és árvízi
védekezéssel kapcsolatos ismereteit frissítették az állománynak, míg a Városi
Rendőrkapi tányság Közlekedési Osztálya szakemberei a megkülönböztető jelzést használó
gépjárművek közlekedési szabályaival kapcsolatban tartottak képzéseket az elmúlt
esztendőben.

A tűzoltók a szükséges iskolai végzettséggel, szakmai képesítéssel rendelkeznek. Az utánpótlás
nevelés fontos feladat, így folyamatosan részt vesz az állomány az iskolai rendszerű
képzéseken, a tűzoltó technika kezelői és speciális képesítést adó tanfolyamokon.
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Tűzvédelem, tűzmegelőzés

VI.

J. A Tlizoltóság tűzmegelőzési tevékenysége,
ellenőrzése, egyebek:

tűzvédelmi célelle11őrzések, tűzcsapok

A szabadtéren keletkezett tűzesetek esetén is feladat a tűz keletkezési körülményeinek helyszíni
vizsgálata. Ezen helyszínek esetében vizsgálatra kerül, hogy a belterületen, égetés során
keletkezett tűzeseteknél a település rendelkezik-e a növényi hulladékok égetésére vonatkozó
szabályzó\ al. illetve az égetés annak megfelelően történt-e . Ismeretlen eredetű, külterü leti
tűzesetek során, a tűzoltás vezetők a helyszínen ellenőrzési jegyzőkönyvet vesznek fel, mely
alapján az illetékes kirendeltség eljárásban vizsgálja a terület előírt gondozottságának meglétét,
illetve azt, hogy a tűzesetek megelőzéséről gondoskodtak-e a földhasználók.
Kéménytüzek és CO mérgezés esetén, a helyszínen szintén ellenőrzési jegyzőkönyvet készít a
mely esetekben ellenőrzésre kerül az égéstermék elvezető időszakos
felülvizsgálatának elvégzettsége, illetve a melegítő, fűtő berendezések használatának
körülményei.

mentésvezető,

A gyakorlatok alkalmával a tűzcsapok, egyéb oltóví7források
szolgálat a létesítmények megfelelő oltóvíz ellátottságáról.

2.
A

Megelőzést szolgáló

ellenőrzésével győződik

meg a

rendezvények:

Tűzoltóság

tűzvédelmi
tűzvédelmi.

4 7 bemutatón és 151 laktanya látogatáson mintegy 23 .000 lakosnak bővítette
ismereteit. Az oktatási intézményekben rendszeresen tartanak munkatársaink
tűzmegelőzési és pályaválasztási előadásokat a jövő nemzedékének.

A Tűzriadó Tervre kötelezett 'i7ervezeteknél , amennyiben megkeresés érkezett a Tűzoltóságra,
tűzoltó egység részt vett a kiürítési gyakorlatokon, melynek részeként tálcatűz oltási
bemutatóra, füstsátorban közlekedésre és eszközbemutatóra is sor került.
Mint minden évben. a tűzoltónap alkalmából. az országosan meghirdetett „Nyitott
szertárkapuk" rendezvény keretében jöhettek látogatók a laktanyába, ami iránt az előző évekhez
hasonlóan óriási volt az érdeklődés.
2019 tavaszán nagy szerepe volt a Tűzoltóságnak a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyek
helyi és területi szintű lebonyolításában, ahol a tüzvédelmi ismereteik mellett, a komplex
katasztrófavédelmi ismereteiket rnél) íthetik el a tanulók.

VII.

Együttműködés a működési területen lévő Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel, azok

értékelése
Az önkéntes tűzoltó egyesületek részt vesznek a Tűzoltóság által tervezett gyakorlatok
végrehajtásában. Az együttműködési megállapodást kötött Önkéntes Tűzoltó Egyesületek a
Magyar Tűzoltó Szövetség és a BM OKF által közösen meghirdetett 2019. évi pályázatra
sikeresen pályáztak védőeszközökre, szakfelszerelésekre.
A vizsgált időszakban az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek a kárhelyi munkálataikat a részükről
rendelkezésre álló lehetőségeik szerint, az elvárt módon hajtották végre. Az Önkéntes Tűzoltó
Egyesületek vezetői minden hónapban részt vesznek a Tűzo ltóság havi veLelői t!rtekeLletein. A
tavalyi évben is végrehajtásra került a Demecser és Nagykálló önállóan beavatkozó Önkéntes
Tűzoltó Egyesületek éves minősítő gyakorlatai előtti átfogó ellenőrzése .
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Az egyesületek nagymértékben segítik a tűzmegelőzési, tűzoltási, műszaki mentési munkát.
Kiemelkedő a Rakamazi és a Demecseri Önkéntes Tűzoltó Egyesületek tevékenysége. ez utóbbi
országos szinten a 2019-es év önkéntes tűzoltó egyesülete kitüntető címet nyerte el.
Az Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságoknál végzett felügyeleti tevékenység

VIII.

A két önkormányzati tűzoltóság felügyeleti ellenőrzései félévente végrehajtásra kerültek,
megállapítható, hogy ellátják a mentő tűzvédelmi feladatokat, eleget tesznek az együttműködés i
megállapodásban foglaltaknak.
Kiemelkedő az Ibrány Önkormányzati Tűzoltósággal való együttműködés színvonala. Az
előírtnál

jóval több közös gyakorlat végrehajtása, az év közbeni rendkívüli alkalmakkal
segítségnyújtásaik, amikor Nyíregyháza városvédelmét is ellátják. A szakmai
feladatuk végrehajtásában magas színvonal emelkedés tapasztalható.

előforduló

Az éves gyakorlattervek kialakításánál fontos szempont az Önkormányzati Tűzoltóságokkal
közös gyakorlatok tervezése.
IX.

A polgári védelmi feladatok ellátása

1. a végrehajtott lakosságvédelmi
elemzése;

ellenőrzések

statisztikai adatai, a feltárt hiányosságok

Polgári védelmi helyszíni szemle keretében belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerek,
lefolyástalan területek (14), lakossági riasztó eszközök (28), téli időjárási közúti közlekedési
kockázati helyszínek ( 13), befogadó helyek (19) és veszélyes fák, fasorok (3), szemléjét
hajtották végre a katasztrófavédelmi megbízottak.
Nyíregyháza településen (továbbiakban településen) 24 db telepített lakossági riasztó, és 4 db
lakossági riasztó-tájékoztató eszköz található. A lakossági riasztó eszközök helyszíni szemle
végrehajtásának időpontjában 15 eszköz volt üzemképes. itt a hangos üzempróba sikeres volt.
A további 13 eszköz üzemképtelen.
Téli időjárási közúti közlekedési kockázati helyszín szemléje során a telepelülés megközelítését
biztosító közutak szemléje került végrehajtásra. A szemlén részt vett a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. nyíregyházi üzemmérnökség és az illetékes rendőrkapitányság képvisel ője. A szemle
végrehajtásának időpontjában a biztonságos közlekedést veszélyeztető hiányosság nem került
megállapításra.
Veszélyes fák, fasorok helyszíni szemle végrehajtása során tapasztaltak alapján megállapítható,
hogy a településen folyamatosan figyelemmel kísérik a közterületen, közintézmények
környezetében lévő fák, fasorok állapotát. A veszélyesnek ítélt fák esetében saját hatáskörben
eljárva, az önkormányzat a szükség szerinti gallyazást, fakivágást elvégzi, vagy elvégezteti.
2. köteles polgári védelmi szervezetek felkészítési adatai, képzésben részesült személyek
száma;

A köteles polgári védelmi szervezetek felkészítése a törvényi előírásoknak megfelelően
ütemterv szerint történik. A településen 2019-es évben a köteles polgári védelmi szervezetek
lakosságvédelmi egységében lévő 57 fö továbbképzése valósult meg.
3.

köteles polgári védelmi szervezetek létszám adatai;

A veszélyeztetettség mértékének és jellegének megfelelő lakosságvédelmi és mentésszervezési
feladatok elvégzésére, irányítására alkalmas települési polgári védelmi szervezet a településen
rendelkezésre áll. A polgármester által a köteles polgári védelmi szervezetbe beosztottak
létszáma 588 fő, mely kiegészül az önkéntes mentőszervezetekkel.
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4.

önkéntes mentőszervezetek létszámadatai, beavatkozásaik;

A települési önkéntes mentöszervezetbe beosztottak létszáma 25 fő, a további járási és területi
Önkéntes Mentőcsoportba pedig 140 fö került beosztásra. Ezek alapján a településen összesen
753 fő áll készen polgári védelmi szolgálat teljesítésére. A megyét érintő, 2019 júniusi
viharkárok felszámolásában az önkéntes mentőszervezetek akth,an résLt vettek.
5.

tájékoztató "gazdasági és anyagi szolgtíltatási kötelezettségró1, lebiztosftott

eszközökről

és szolgáltatásokról,·
A rendkívüli időjárásra \aló felkészülés keretében a településen gazdasági- anyagi
szolgáltatásra kijelölt technikai eszközök rendelkezésre állnak. A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
nyíregyházi üzemmémöksége és a N}íregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. által
bemutatott gépszemlén megállapítást nyert, hog)' a téli időjárásra a gépjárművek az
előírásoknak
megfelelően
felkészítésre kerültek. elegendő me nn yiségű ömlesztett
anyagkészlettel rendelkeztek.
6. amennyiben van kijelölve, akkor a közbiztonsági referens katasztrófavédelmi
feladatokba történő bevonása,·
A településen 2 fö kijelölt, vizsgával rendelkező közbiztonsági referens van, aki segíti a
polgármester katasztrófavédelmi feladatainak végrehajtását. A közbiztonsági referens
többnyire bevonásra kerül a polgári védelmi helyszíni szemlék végrehajtásába. a polgári
védelmi tervek készítésébe, fe liil vizsgálatába, gyakorlatok, képzések szervezésébe.
7.

a településen kijelölt befogadó helyek adatai;

A téli rendkívüli időjárási események. valamint az ár- és belvízi védekezésre történő felkészülés
keretében a településen l 9 létesítmény került kijelölésre befogadóhelyként.
8. kockázatazonosítási eljárás tapasztalatai, a települések katasztrófavédelmi osztályba
sorolása;
A katasztrófavéde lemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 20 11 . évi
CXXVUI. törvény végrehajtásáról szóló 234/20 l l. (XI. 10.) Kormányrendelet V. fejezet
alapján került meghatározásra a település katasztrófavédelmi osztályba sorolása. A település l.
katasztrófavédelmi osztál) ba került besorolásra.
9.

tervezési feladatok végrehajtásának tapasztalatai,·

A kockázatértékelés, polgári védelmi tervek készítése, felülvizsgálata, adatszolgáltatások
teljesítése terén a település közbiztonsági referense bevonásával, együttműködésével kerültek
végrehajtásra. N1íregyháza Megyei Jogú Város az itt található veszélyes anyagokkal foglalkozó
tiLemek veszélyeLtető hatása miatt rendelkezik külső védelmi tervvel, melynek évenkénti
gyakoroltatása megtörtént.
10. lakosságtájékoztatás,
szolgálatte/jesltés,·

közintézményekkel

való

kapcsolattartás,

közösségi

A településen a lakosság tájékoztatása az írott és elektronikus média által, illetve
közintézményekben. hirdetőtáblán elhelyezett tájékoztató kiadványok elhelyezésével történik.
20 l 9-ben a ,.Tűzhalál" megelőzésével kapcsolatban 2 helyszínen került előadás megtartásra,
több mint 70 fő részére. Olyan személyek kerültek bevonásra. akik az egyedülálló, rendszerint
betegségekkel küzdő emberekkel vannak napi, vagy heti kapcsolatban. Részükre tájékoztató
anyag. szórólapok kerültek átadásra. akik mind az előadáson hallottakat, és a szórólapokat
eljuttatják a célcsoportnak.
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11. felkészüléssel (téli, árvízi) kapcsolatos feladatok végrehajtása;

A téli időjárási valamint ár- és belvízi felkészülési feladatok a településen végrehajtásra
kerültek. Az adatszolgáltatás teijesítéséhez szükséges felmérések, pontosítások megtörténtek a
közbiztonsági referensek bevonásával.

12. lakosságvédelmi intézkedések bevezetését igénylő eseménykeze/ések,·
Az elmúlt é\ ben a településen tüzeset vagy műszaki mentés során 8 esetben történt
lakosságvédelmi intézkedés. Minden esetben sikerült az ott lakókat átmenetileg rokonoknál
elhelye.mi, mely 17 főt frintett összesen.

13. be/- és kültéri vízelvezetők ellenőrzése,·

Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek, lefolyástalan területek helyszíni szemléje
végrehajtása során tapasztaltak alapján megállapítható, hogy a belterületet mentesítő
belvízvédelmi művek, csapadékvíz-elvezetők karbantartottságáról, állagmegóvásáról, a
belterületi csatornák, vízelvezető árkok vízszállító képességének fenntartása, bíztosítása
érdekében, az önkormányzat folyamatosan gondoskodik, illetve jelentős beruházások folynak
a rendszer javítása érdekében.
14. tájékoztató a vis maior igények benyújtásának indokoltságáról és benyújtott igényekről.
A településen vis maior esemény 2019 évben nem történt, vis maior igény benyújtására nem
került sor.

Gyakorlatok

X.

2019-ben az állomány 40 helyismereti gyakorlaton, 16 szituációs begyakorló gyakorlaton és 6
parancsnoki ellenőrző gyakorlaton vett részt.
Speciális képzések keretében került sor mélyből és magasból mentési gyakorlatokra a kőlaposi
kishajó vezetési, vízből mentési és búvár merülési gyakorlatokra a Tiszán,
illetve környékbeli tavakban.

kiképzőpályán,

A gyakorlatok helyszínéül kiválasztott létesítmények szakemberei minden esetben
együttműködtek a Tűzoltósággal, mindenben segítették a gyakorlatok végrehajtását.
XI.

Ügyeleti tevékenység
A segélyhívások továbbra is a Központi Hívásfogadóba futnak be és az ott felvett és rögzített
káreseményeket a Megyei Műveletirányítás a riasztási rendszeren keresztül küldi a Tűzoltóság
felé. 2019-ben közvetlenül 31 jelzés érkezett a nyíregyházi tűzoltóság híradó ügyeletére,
melyeket az ügyeletesek külső adatlapként rögzítettek és továbbítottak a müveletirányításra.
A tűzoltó egységek 120 másodpercen belül kezdik meg a riasztást követően az esethez történő
vonulást. Az értesítéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását a Tűzoltóság híradó ügyeleti
szolgálata végzi. A tavalyi évben is minden esetben részt vett a tömeges riasztási
gyakorlatokon, ahol az aktuális gyakorlattervnek megfelelően végezte az ügyeletesi és
rádióforgalmazási feladatokat.
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való együttműködés
mentőszolgálat, egyebek/

XII.

Társszervekkel

tapasztalatai,

értékelése

/rendőrség,

A 20 l 9. évhez képest a társszervekkel történt közös beavatkozások száma tovább emelkedett.
Az Országos Mentőszolgálattal 260, míg a Rendőrséggel 406 esetnél kerültek felszámolásra
közösen a káresemények. Ezek elsősorban a közúton történt baleseteknél, sérült mentésére
irányuló feladatoknál (lakásba bejutás. betegmozgatás), valamint lakóingatlanokban történt
tűzeseteknél valósultak meg.
Az áram- és gázszolgáltatók szakemberei több, mint 200 alkalommal segítették. illetve
biztosították a beavatkozást, amik az épületekben keletkezett tűzeseteken kívül, főleg a műszaki
mentéseknél (vihar, gázvezeték sérülés, stb.) történtek. A Tűzoltóság, valamint a társszervek
.. helyi szintű egységei'' között az események felszámolása során a több éves közös munkának
is köszönhetően az együttműködés továbbra is jónak mondható .

HTP működésének tárgyi feltételei

XIII.

A Tűzoltóság épülete az 1950-es évek elején épült, 2008-ban laktanyabővítésre és
rekonstrukcióra került sor. A 33 település elsődleges mentő-, tűzvédelmére 2019-ben 3 db
gépjárműfecskendő, 1 db megyei tartalék gépjárműfecskendő, 1 db vízszállító, 2 db magasból
mentő szer, l db tűzo ltó autódaru és 1 db kishajó állt készenlétben. A járművek átlag életkora
14.5 év. 2019 májusában egy új, magyar fejlesztésű HEROS AQUAREX D7 típusú
gépjárműfecskendővel gyarapodott a szerállomány. A készenléti járművek 2019-ben 52.35 l
kilométert futottak balesetmentesen.
A védoruházattal, egyéni védoeszközökkel történő ellátás a teljes állomány részére biztosított.
Az elhasználódott védőfelszerelések pótlása. javíttatása folyamatosan megtörtént.

XIV.

Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal, Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel I
hagyományőrzés/

A nyíregyházi tűzoltók több jelentős versenyen képviselték a szervezetet, illetve Nyíregyháza
városát. A Bánki Donát Középiskolában, áprilisban megrendezett hagyományos, megyei
lépcső futóversenyen a nyíregyházi tűzoltók megvédték bajnoki címüket. 2019. szeptember 11én, a romániai Szatmárnémeti Közigazgatási Palotájában megtartott nemzetközi lépcsőfutó
versenyen a Tűzoltóság csapata szintén a dobogó legfelső fokára állhatott.
A XV. Gróf Széchenyi Ödön Országos Tűzoltósport versenyen Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyét a nyíregyházi és a nyírbátori tűzoltók képviselték. A 2019. június 18-án és 19-én
megrendezett verseny minden számát eredményesen teljesítette a 6 nyíregyházi és 2 nyírbátori
tűzoltó.

A 2019. június 28-29-én, Bükfürdőn megrendezett nemzetközi TFA Hungary-n, azaz a
Legerősebb Tűzoltók Versenyén, a 160 fős induló közül a nyíregyházi tűzoltók a mezőny első
negyedébe küzdötték magukat.
A Katasztrófavédelem m. Országos Közlekedésbiztonsági versenyén, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyét a Kirendeltség és a Tűzoltóság egy-egy tagjából álló csapat képviselte, és hozták haza
az első helyezésért járó kupát.
A Tűzoltóság számos települési rendezvényen jelent meg és tartott bemutatót,
felvilágosítást, ismertette széleskörű feladatrendszerét a lakossággal.

12

tűzvédelmi

2019. június 12-én, Rakamazon került megrendezésre az önkormányzati, az önkéntes és a
létesítményi tűzoltók megyei szintű tűzoltó versenye. A színvonalas megmérettetésen több
nyíregyházi tűzoltó segített a szervezői feladatok végrehajtásában.
2019-ben ünnepelte a Nyíregyházi Tűzoltóság fennállásának 135 éves évfordulóját. Az
évforduló ünnepségsorozat méltó módon került megtartásra, együttműködve az
Önkormányzattal, társszervekkel és civil szervezetekkel. 6 település polgármesterétől, a
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól és a Megyei Tűzoltószövetségtől 2 ibrányi és 18
nyíregyházi tűzoltó vehetett át elismerést. A Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft.
közreműködésével egy kisfilm készült a Nyíregyházi Tűzoltóság történetéről. A kisfilmben
több nyugállományú, évtizedekkel ezelőtt szolgált tűzoltók nyilatkoznak a hajdani
körülményekről, emlékekről.

XV.

A következő év feladatai

Továbbra is feladat az önkéntesség erősítése, illetve az állampolgárok tűzvédelmi ismereteinek
bővítése. A készenléti állomány tekintetében különösen fontos a tűzoltásvezetésre jogosultak
továbbképzése, továbbá az új felszerelő beavatkozó állomány tekintetében az alkalmazott
tűzoltási és műszaki mentési szabályok készség szintre történő fejlesztése a gyakorlatorientált
képzések segítségével.
Kiemelt feladat a magas és középmagas épületekben keletkezett tűzesetek számainak
csökkentése. Fontos, hogy amennyiben mégis bekövetkeznek ilyen események, az állomány
továbbra is professzionálisan avatkozzon be. Ezért 2020-ban a lehető legtöbb panel
társasházban hajtanak végre szerelési gyakorlatot az egységek.

Kelt: Nyíregyháza, elektronikus bélyegző szerint
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