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Tisztelt Közgyűlés, Tisztelt Képviselő Testület!
Az 1996. évi XXXI. tv. 30.§ (5) bek. alapján az alábbi beszámolóban tájékoztatom Önöket a
Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: Tűzoltóság) 2020. évben
végzett tevékenységéről, feladatairól.

1.

Bevezetés
1. kiemelt feladatok a beszámolóval érintett esztendőben
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 tűzmegelőzési bizottság munkájának segítése, támogatása,
a Magyar Tűzoltóság 150 éves fennállásának méltó megemlékezése,
a Covid-19 járvány okozta megbetegedések csökkentése az állományon belül a
megfelelő intézkedések meghozatalával és betartatásával,
és a folyamatos szolgálatellátás biztosítása.

2. az elmúlt évi tevékenység általános jellemzése la tűzeseteket és műszaki mentések
számát befolyásoló tényezők, önkéntes tűzoltó egyesületek helyzete,!
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 további 25 település
a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén található.
2020-ban ismét nőtt a Tűzoltóságra érkezett jelzések száma. Általánosságban elmondható, hogy
ha a megyében lévő készenléti szolgálatot ellátó tűzoltók létszámát és az események számát
vizsgáljuk, a leterheltség Nyíregyházán a legmagasabb a megye tűzoltóságai közül.
A téves riasztások száma tovább növekedett, 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 mennyísége nem teszi lehetővé a feladat elvégzését.
2020. kora tavaszán a tűzesetek száma kiugró volt a száraz, csapadékmentes időjárásnak
Júniusban jelentős mennyiségű csapadék és viharos szél érte el Nyíregyháza
térségét, ennek következtében a műszaki mentések száma ugrott meg jelentősen.

köszönhetően.

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.
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A Tűzoltóság a működési területén 12 önkéntes tűzoltó egyesülettel kötött
megállapodást (továbbiakban: megállapodás) szaktevékenységek ellátására.

A tűzoltásokról és a

II.

együttműködési

műszaki mentésekről

1. Számok, statisztikai adatok:

tűzesetek-műszaki

mentések-beavatkozást igénylő események

területére összesen 1228 jelzés érkezett, ebből 580 tűzeset, 648
mentés volt. 776 esetben kellett ténylegesen beavatkoznia az egységeknek. 102 eset
kiérkezés előtt felszámolt káreset, 11 szándékosan megtévesztő jelzés és 338 téves jelzés volt.

A

Tűzoltóság működési

műszaki

Ev
Megyei összes
Nyíregyházi

Jelzések száma év szerinti
2014.
2015.
2016.
2720
3110
3050
847
916
869

eloszlásban
2017.
2018.
3420
3250
1022
1034

2019.
5912
1209

2020.

575
634
313
6

580
648

3937

1228

Tűzoltóság
Tűzeset

Műszaki

mentés
Téves riasztás,
Szándékosan
megtévesztő jelzés

461
385
118
5

526
390
151
1

405
464
208
5

449
573
180
11

533
501
221
14

338
11

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében 5 hivatásos tűzoltó-parancsnokság és 2
katasztrófavédelmi őrs található. Ha az események számát vizsgáljuk megállapítható, hogy a
megyei jelzések harmada a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területéről
érkezik.

III.

Vonulási adatok a tárgyévben

1. a HTP által a működési területen ellátott feladatok, ÖTP-k, ÖTE-k tevékenysége

A riasztásokból mintegy 1217 esetben elegendő volt az I-es riasztási fokozat, míg 10 esetben
II-es riasztási fokozat volt szükséges. Ténylegesen magasabb riasztási fokozat elrendelésére
nem került sor.
Az összes esetszámból 85 esetben volt szükség különleges szerek vonultatására.
a felszámolt tűz és káresetek következtében 14 fő sérült tűzesetnél, 197
fő műszaki mentésnél. Az elhunyt személyek közül 5 fő műszaki mentésnél, 2 fő tűzesettel
összefüggésben vesztette életét. A beavatkozó erőknek 24 személyt sikerült megmentenie.

A vizsgált

időszakban

A Tűzoltóság működési területén található 2 önkormányzati tűzoltóság és 12 önkéntes tűzoltó
egyesület (köztük Demecser és Nagykálló önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület)
aktívan közreműködik a tűzvédelmi feladatokban. Az Ibrányi Önkormányzati Tűzoltóság 222,
míg az Újfehértó Önkormányzati Tűzoltóság 103 esetben vonult káresetekhez. Az önkéntes
tűzoltó egyesületek közül Demecser (64 eset) és Rakamaz (55 eset) vonult a legtöbbet.
Az Ibrányi Önkormányzati Tűzoltósággal való együttműködés kiemelkedő színvonalú. Az
előírtnál jóval több közös gyakorlat végrehajtása, az év közbeni rendkívüli alkalmakkal
előforduló segítségnyújtásaik, amikor Nyíregyháza városvédelmét is ellátják nagymértékű
támogatást jelentenek a parancsnokság munkájában, szakmai feladat végrehajtásukban magas
színvonalú emelkedés tapasztalható.
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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.
2020-ban nem történtek súlyos, nagy erőt és eszközt igénylő tűzesetek 4, illetve 10 emeletes
társasházakban. A paneltüzek a legnagyobb szakmai kihívások között szerepelnek mindenhol,
hiszen az életmentés és tűzoltás rendkívüli körültekintést, felelősséget, pszichikai és fizikai
felkészültséget igényel a tűzoltóktól. Számos kisebb káresemények viszont történtek az ilyen
középmagas épületekben, amik legtöbb esetben a tűzoltóink gyors kiérkezésének köszönhetően
nem fordultak tragédiába.
Az egyre modernebb technológiák ellenére 2020-ban 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 101 esetben került sor a vizsgált időszakban. Ebbe
természetesen beletartoznak a hivatásos egységek tűzoltásvezetés átvétele is a beavatkozó
önkéntes tűzoltó egyesületektől, valamint az önkormányzati tűzoltóságoktól.
A 11 esetben történt kéménytűz vonatkozásában helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzítve
lettek a tapasztaltak és az égéstermék elvezetők további használata megtiltásra kerültek a
kéményseprők által elvégzett műszaki vizsgálat elvégzéséig.
A bekövetkezett tűzesetek kapcsán 6 esetben indult tűzvizsgálati 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. 2020-ban a viharos időjárás
következtében Nyíregyházán és Tiszabercelen került sor a legtöbb tűzoltói beavatkozásra.
Gázszivárgással, gázvezeték sérüléssel kapcsolatosan 22 alkalommal történt beavatkozás a
tűzoltóság részéről.

Szén-monoxid okozta káreset 21 alkalommal történt, melyek következtében nem történt
haláleset. Ezen esetek mindegyikében helyszíni ellenőrzés került lefolytatásra a
kárhelyparancsnok által.

4.

kiemelkedő káresetek

A tavalyi évben az alábbi kiemelt káresemények felszámolására került sor a
működési területén:

Tűzoltóság

2020.01 .27. Nyíregyháza, Ferencz körút- Sóstói út kereszteződésében a vonulás közben a
magasból mentő különleges szer balesetet szenvedett.
2020.01.29. Nyíregyháza, Westsik Vilmos utca - Kincs köz.
Egy nyerges vontató és egy személygépkocsi ütközött. A személygépkocsiban 2 fő utazott, akik
közül 1 fő a gépjárműbe szorult, őt az egység feszítő-vágó berendezés segítségével kiemelte
majd a mentősöknek átadta, akik súlyos sérüléssel kórházba szállították. Az egységek a közúti
akadályt a daru különleges szer segítségével szüntették meg.
4

2020. 02. 02. Nyíregyháza, Farkas utca 9.
A jelzett helyen egy kb. 100 m 2 családi ház pincéjében tűz keletkezett. A tűz a nyitott pinceajtón
keresztül a lakótérre, illetve a tetőszerkezetre is átterjedt. A tulajdonos az egységek kiérkezése
előtt a tűz oltását megkezdte, de nem járt sikerrel. Az egységek a tüzet két „C"-, illetve egy
gyorsbeavatkozó sugárral oltották el.
2020. 02.18. Nyíregyháza, Fácán utca 28.
Egy 100 m 2-es szilikát falazatú, cserépfedésű családi ház tetőszerkezete és melléképülete égett.
Az egységek a tüzet 2 „C'' és egy gyorsbeavatkozó sugárral oltották el. Az épület konyhájából
egy 11,5 kg-os PB gázpalackot, valamint a 8 m 2-es melléképületből egy hőterhelésnek kitett
11,5 kg-os, PB gázpalackot mentettek ki az egységek.

2020.03.29. Nyíregyháza Megyei jogú város Polgármesteri Hivatal.
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának tetején lévő napelemes rendszer
inverteréhez tartozó elektromos kapcsolószekrények égtek. A tűz következtében az épület
tetőszerkezetének szigetelése is károsodott kb. 1 m 2-en. A napelemes rendszerhez telepített
betápláló vezetéket és az invertert az egységek leválasztották, így az épület áramellátása
biztosított maradt. A tetőszerkezet szigetelése megbontásra került, ott függőleges, illetve
vízszintes irányú tűzterjedés nem valósult meg. A helyszínen személyi sérülés nem történt.

2020.03.30. Nagykálló külterület.
Hozzávetőleg 10 hektárnyi területen égett nád, sás, aljnövényzet és borókás. Az egységek
kéziszerszámokkal és puttonyfecskendővel végezték az oltást. A viharos szél, illetve a terület
nagysága miatt a riasztási fokozat IVK.-re lett emelve. Ezután az egységek több irányból
puttonyfecskendővel, kéziszerszámokkal és ahol lehetséges volt gyors sugárral körülhatárolták,
lefeketítették majd eloltották a tüzet.
2020. 04.18. Nyíregyháza, Lejtő utca végén szabadtéri tűzeset.
10 hektárnyi területen égett nádas, száraz fű, műanyag hulladék, autógumik,
valamint kommunális hulladék. Kiérkezést követően az egységek 4 gyorsbeavatkozó sugárral,
kéziszerszámokkal, puttonyfecskendővel végezték a tűz oltását. A beavatkozás közben a terület
déli oldalán 25 db megégett fém hordót találtak, ezért a Katasztrófavédelmi Mobil Labort is
riasztották a káresethez, méréseikkel a lakosságot veszélyeztető anyag jelenlétét nem mutatták
ki.
Hozzávetőleg

2020.04.20. Kemecse Szent István utca 75.
A jelzett helyen kétszintes társasház déli oldalán található napelem rendszerrel fedett előtető
alatt egy benzin üzemű személygépjárműven hegesztési munkálatokat végeztek. A jármű
kigyulladt, teljes terjedelmében égett. A tűz károsította a jármű környezetén tárolt anyagokat, a
napelemes rendszert, a lakóépületet, illetve a nyitott garázsban közvetlen hőhatásnak kitett
acetilén- és oxigénpalackokat. Az egységek a tüzet két "C" illetve egy gyorsbeavatkozó sugárral
eloltották. Az acetilén gázpalackot a Rendőrség helyszínre érkező mesterlövésze kilövéssel
hatástalanította.
2020.05.09. Nyíregyháza, Hősök tere 11. 118.
Egy 3 emeletes tégla falazatú társasház első emeleti lakásának 14 m 2-es szobája égett teljes
terjedelmében. Kiérkezést követően az egységek egy „C" és egy létrasugárral avatkoztak be.
Az ingatlanban két személy lakott életvitelszerűen, akik közül egy férfi könnyű égési
sérüléseket szenvedett, egy nő a helyszínen elhalálozott. A tűz az épület többi részére nem
terjedt tovább. A helyszínen 12 lakásból 10 személy került kimenekítésre.
2020. 06.12-13. Tiszabercel, viharkár és pajtatűz.
Tiszabercel településen több lakóház tetőszerkezetét károsította a viharos szél, a tűzoltó
egységek 28 esetben avatkoztak be. A Rákóczi u.15 szám alatt található családi ház udvarán

5

létesített 60 méter hosszú 15 méter széles és 8 méter magas fa szerkezetű és pala tetőhéjazatú,
gépjármű tárolására használt pajta közvetlen villámcsapás hatására kigyulladt. Az egységek
kiérkezésekor az épület már teljes terjedelmében égett, amit 2 db "C" és 2 db gyorsbeavatkozó
sugárral és kéziszerszámok segítségével oltottak el.
2020.06.29. Viharkár Nyíregyházán és körny ékén.
Heves esőzéssel és erős széllel járó vihar érte el Nyíregyházát és környékét. A vihar
következtében tömegesen érkeztek a bejelentések a Műveletirányításra. A legtöbb jelzés
pincékbe, garázsokba, lakásokba befolyt nagy mennyiségű esővízzel , valamint kidőlt fákkal
kapcsolatban érkezett, de előfordult, hogy a viharos szél a háztetőket bontott meg. A
nyíregyházi tűzoltóság egységei összesen 42 helyszínen avatkoztak be az este és az éjszaka
alatt. A teljes kárfelszámolásban a környező városok tűzoltóságai is segítséget nyújtottak.
2020. 06. 30. Nagyhalász külterület.
Egy mezőgazdasági lassú jármű /permetező traktor/ és egy kisteherautó ütközött. Az ütközés
következtében a traktor kereke kitört, és ráborult a kisteherautóra, melyben két személy utazott.
Egy személy a roncsok közé szorult, akit az ibrányi és nyíregyházi egységek feszítő-vágó
berendezés, feszítő-henger és feszítőlánc segítségével a roncsból kiemeltek és az időközben
kiérkezett mentőhelikopter legénységének átadtak. A rendőrségi helyszínelést követően a sérült
járműveket autódaru segítségével egymásról leemelték, és az autómentők a helyszínről
elszállították.
2020. 09.16. Lakóház tetőszerkezete égett nyíregyházán, a debreceni úton.
A jelzett helyen egy 1Om x 1Om-es tégla falazatú, cserép fedésű felújítás alatt álló lakóház
tetőszerkezete égett teljes terjedelmében valamint a lakóházzal egybeépített kétszintes, tégla
falazatú, cserép fedésű társasház tűzfal szigetelése égett kb. 5 m2-es területen. Az egységek két
gyorsbeavatkozó és két "C" sugár, dugólétra, hőkamera segítségével végezték a beavatkozást.
2020.10.17. 4 személyautó ütközött Nyíregyházán, a Debreceni úton, 2 személy beszorult.
A jelzett helyen több gépjármű ütközött össze a felüljárón. Az egyik személygépjárműben a
hátul utazó két személy a roncsba szorult, őket az egységek 2 db feszítő-vágó berendezés
használatával az autóból kiszabadították, a mentőkkel közösen a gépjárműből kiemelték.
2020.10.23. Nyíregyháza Kopogó utca 9.
Egy körülbelül 1 lx6 méteres 1 szoba plusz egy fürdőszobás tégla falazatú, palafedésű házban
tűz keletkezett. Az egységek kiérkezést követően teljes légzésvédelem mellett megkezdték az
ingatlan átvizsgálását, illetve két gyorsbeavatkozó sugár segítségével a tűz oltását. A tűzoltás
során az egységek 1 elhunyt férfit találtak.
2020.12. 03. Lakóháztűz Bálint bokor
A jelzett helyen egy 6xl5 méteres vályog falazatú cserép fedésű családi ház 3 helyisége égett
teljes terjedelmében. A beavatkozók az épületben egy 11,5 kg-os széthasadt PB palackot
találtak. A tűz átterjedt a deszkából, nádból és sártapasztásból készült padozatra is, melyet az
egységek megbontották, ezáltal a tűz tetőszerkezetre jutását megakadályozták.
2020.12. 22. Nyírtelek 38-as főút.
A jelzett helyen Suzuki Swift típusú személygépjármű egy DAF CF típusú tehergépjárművel
frontálisan összeütközött. A személygépjárműben utazó három személy a járműbe beszorult.
Az egységek hidraulikus és akkumulátoros feszítő- vágó berendezések segítségével a
személyek mentéset rövid időn belül elvégezték, de sajnos egy 55 éves nő a helyszínen
elhalálozott.

A fent említett eseményeken kívül számos súlyos közlekedési balesetnél, lakóháztűznél és
egyéb káresetnél kellett helytállnia az állománynak. A beavatkozások tapasztalatai minden
esetben értékelésre és feldolgozásra kerültek.
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5. káresetek lebontása települések szerint a HTP működési területén
Káresetek települési megoszlásában jelentős változás nem történt, továbbra is a lakosság
számához köthetően növekszik, a legtöbb beavatkozás Nyíregyházán és a nagyobb
településeken történt. Tiszabercelen egy júniusi vihar emelte meg a káresetek számát.
A Nyíregyházi Tűzoltóság működési területen található
(valamint az ebből tűzoltói beavatkozást igénylő esetek):
Balsa: 5 (4)
Demecser: 31 (25)
Ibrány: 41 (31)
Kemecse: 49 (33)
Nagyhalász: 39 (29)
Nyírbogdány: 17 (15)
Nyírtelek: 58 (43)
Rakamaz: 29 (18)
Székely: 13 (11)
Tiszaeszlár. 15 (12)
Tiszatelek: 7 (6)

településekről

Buj: 15 (11)
Érpatak: 13 (10)
Kálmánháza: 5 (2)
Kótaj: 43 (22)
Nagykálló: 58 (38)
Nyíregyháza: 888 (509)
Nyírtura: 12 ( 11)
Sényő: 3 (2)
Timár: 9 (8)
Tiszanagyfalu: 14 (13)
Újfehértó: 95 (60)

beérkezett jelzések

Beszterec: 2 (2)
Gávavencsellő:

18 (10)

Kék: 7 (6)
Nagycserkesz: 18 (13)
Napkor: 16 (16)
Nyírpazony: 17 (11)
Paszab: 5 (3)
Szabolcs: 4 (4)
Tiszabercel: 41 (35)
Tiszarád: 17 (13)
Vasmegyer: 13 (10)

6. a település tűzvédelmi helyzete
Nyíregyháza Megyei Jogú Város lakosságának, anyagi javainak védelmét, feladatait tűzoltási
és műszaki mentési szempontból a Tűzoltóság vonulós állománya látja el. Naponta 21 fő, 3
gépjárműfecskendővel és 4 különleges szerrel áll szolgálatban. A káresemények felszámolása
magas szakmai színvonalon történik, a biztonsági, munkavédelmi szabályok maradéktalan
betartása mellett.
2020-ban egy esetben történt személyi sérülés, amikor a magasból mentő különleges szer
jelzés használata közben közlekedési balesetet szenvedett. A tűzoltó járműbe
csapódott jármű vezetője volt a felelős a baleset bekövetkeztéért. A jármű vezetője, valamint
egy tűzoltó 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

megkülönböztető

Nyíregyháza infrastruktúrája rohamos fejlődésen 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
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 j avult ezen épületek tűzbiztonsága, viszont az épületek tűzoltó
gépjárművel való megközelítése, a több évtizeddel ezelőtti építészeti sajátosságok (pl. az egy
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.
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Nyíregyháza település számokban
A működési területre összesen 1224 jelzés érkezett, ebből Nyíregyháza településre vonatkozó
888 jelzés érkezett, melyekből 383 jelzés tűzesettel, 505 jelzés műszaki mentéssel kapcsolatos
volt. A jelzések közül 509 eset tűzoltói beavatkozást igényelt, míg 80 káresetet a tűzoltók
kiérkezése előtt felszámoltak. 8 rosszindulatú, szándékosan megtévesztő jelzés érkezett, a téves
jelzések száma 280 volt. Utólagos esetekkel kapcsolatos bejelentés 11 esetben érkezett. Ez
utóbbiak tűzoltó egység vonulását nem követelik meg, az utólagosan bejelentett tüzek okozta
kárrendezések miatt a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztályának
ügyintézője intézkedik.

IV.

Szakmai felügyeleti tevékenység,

ellenőrzések

képzéseinek, felkészítő gyakorlatainak ellenőrzései a belső szabályozásnak
kerültek végrehajtásra. Parancsnoki ellenőrző gyakorlatok keretében
megállapításra került, hogy a személyi állomány elméleti, gyakorlati ismeretei a felszerelések
üzembiztonságáról, 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, az önkéntes tűzoltó egyesületek és a létesítményi tűzoltóságok
felügyeleti ellenőrzése félévente kerül végrehajtásra. 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, fejlesztése érdekében a
sportfoglalkozások tartása.
A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság több szervezettel működik együtt a
káreseteken kívül a képzések, gyakorlatok tekintetében is. A Mentőszolgálat, illetve a
Vöröskereszt bevonásával újraélesztési és elsősegély nyújtási gyakorlatok kerültek
végrehajtásra mindhárom szolgálati csoportnál 2020-ban is. A vízügyi igazgatóság szakemberei
is rendszeresen tartottak gátépítési és árvízi védekezéssel összefüggő gyakorlatokat a HTP
állományának. Rendszeresen tartanak képzést a városi Rendőrkapitányság Közlekedési
Osztályának szakemberei is a megkülönböztető jelzést használó gépjárművek közlekedési
szabályaival kapcsolatban.
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.

VI.

Tűzvédelem, tűzmegelőzés

1. A Tűzoltóság tűzmegelőzési tevékenysége, tűzvédelmi célellenőrzések, tűzcsapok
ellenőrzése,

egyebek:

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
szabályzóval, illetve az égetés annak megfelelően történt-e.

8

külterületi 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.
Ismeretlen

eredetű,

Kéménytűzek

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 oltóvízforrások
szolgálat a létesítmények megfelelő oltóvíz ellátottságáról.

2.

Megelőzést

ellenőrzésével győződik

meg a

szolgáló rendezvények:

A Covid-19 koronavírus okozta veszély-, majd járványügyi helyzet miatt a rendezvények
felfüggesztésre kerültek. A megváltozott helyzetben előtérbe került az elektronikus
ismeretterjesztés, így a Tűzoltóság az Országos Tűzmegelőzési Bizottsággal együttműködve
online formában nyújtott lehetőséget a tűzvédelmi, tűzmegelőzési ismeretek elsajátítására.
A Tűzriadó Tervre kötelezett szervezeteknél, amennyiben
tűzoltó egység is részt vett a kiürítési gyakorlatokon.

VII.

megkeresés érkezett a Tűzoltóságra,

Egy üttműködés 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 2020. 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. A tavalyi évben is
végrehajtásra kerültek a Demecseri és Nagykállói önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó
egyesületek éves minősítő gyakorlatai előtti átfogó ellenőrzések.
Az önkéntes tűzoltó egyesületek közül a riasztásokat követő vonulást és beavatkozást
legnagyobb százalékban a Demecseri, Rakamazi és Napkori önkéntes tűzoltó egyesületek
hajtották végre.
2020. májusában európai uniós forrásból korszerűsített és felújított Mercedes Rosenbauer 2000
típusú gépjárműfecskendőt vehetett át a Napkori önkéntes tűzoltó egyesület.
Nyírbogdány és Érpatak önkéntes tűzoltó egyesületek jelenleg még nem rendelkeznek
gépjárműfecskendővel. 11 önkéntes tűzoltó egyesület vonul a tűzoltóság működési területén,
Tiszabercel önkéntes tűzoltó egyesülete nem tud vállalni szakmai beavatkozást,
hagyományőrző feladatokat lát el.
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VIII.

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

jóval több közös gyakorlat végrehajtása, az év közbeni rendkívüli alkalmakkal
előforduló segítségnyújtásaik, amikor Nyíregyháza városvédelmét is ellátják. A szakmai
feladatuk végrehaj tásában magas színvonal emelkedés tapasztalható.
Az éves gyakorlattervek kialakításánál fontos szempont az Önkormányzati Tűzoltóságokkal
közös gyakorlatok tervezése, majd ezen gyakorlatok szervezése és végrehajtása.
2020-ban az Ibrányi Önkormányzati Tűzoltóságnak 222 vonulása volt, melyből 179 esetben
vonult önállóan, hivatásos egység nélkül káresethez, míg az Újfehértói Önkormányzati
Tűzoltóságnak 103 vonulása volt, melyből 97 esetben vonult önállóan, hivatásos egység nélkül
káresethez. A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és az önkormányzati tűzoltóságok
közös beavatkozásaik alkalmával kiválóan együttműködtek a káresetek felszámolását végző
egységek.

IX.

A polgári védelmi feladatok ellátása
1. a végrehajtott lakosságvédelmi
elemzése;

ellenőrzések

statisztikai adatai, a feltárt hiányosságok

Polgári védelmi helyszíni szemle keretében lakossági riasztó eszközök (28), téli időjárási közúti
közlekedési kockázati helyszínek (13), befogadóhelyek (16), víztározók (4) és veszélyes fák,
fasorok (1) szemléjét hajtottuk végre. A településen végrehajtott szemlék többnyire a
közbiztonsági referens és az együttműködő szervek közreműködésével került végrehajtásra.
A 2020-as COVID-19-koronavírus-járvánnyal kapcsolatban a tavaszi időszakban 31
helyszínen a járványügyi előírások betartásának cél és utó ellenőrzését végezték el a
katasztrófavédelmi megbízottak a hatósági osztály munkatársaival közösen.
A 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.
Az eszközök működésével kapcsolatos hiányosságok jegyzőkönyvben kerültek rögzítésre. Az
eszközök állapotáról kimutatás került felterjesztésre a katasztrófavédelmi igazgatóság részére,
mely további intézkedés céljából megküldte a BM OKF Informatikai Főosztály részére.
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 képviselője. 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.
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2. Köteles polgári védelmi szervezetek felkészítési adatai %-os arányban kimutatva az
alapképzésben, szakkiképzésben és továbbképzésben részesült személyek számát;

A köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetek felkészítése a törvényi előírásoknak
megfelelően ütemterv szerint történik. A településen 2020. november 10-én került
végrehajtásra a Nyíregyházi Települési Önkéntes Mentőszervezet nemzeti minősítésének
megújítása céljából szervezett gyakorlat. A gyakorlaton a mentőszervezet 25 fővel vett részt,
mely során az elméleti és gyakorlati felkészítést követően a 2015-ben szerzett nemzeti
minősítést megújították alapvető vízkár-elhárítási tevékenység szakterületen.
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.
4.

Önkéntes mentőszervezetek létszámadatai, beavatkozásaik;

A települési önkéntes mentőszervezetbe beosztottak létszáma 25 fő, a további járási és területi
Önkéntes Mentőcsoportba pedig 140 fő került beosztásra. Ezek alapján a településen összesen
753 fő áll készen polgári védelmi szolgálat teljesítésére.
Nyíregyházát érintő viharkárok során az önkéntes mentőszervezetek aktívan részt vesznek. Az
utóbbi évek gyakorlati tapasztalatai megerősítették, hogy az önkéntes mentőszervezeteknek az
elsődlegesen beavatkozó tűzoltóságok mellett végzett tevékenysége nélkülözhetetlen.
S.

Tájékoztató a gazdasági és anyagi szolgáltatási
és szolgáltatásokról;

kötelezettségről,

lebiztosított

eszközökről

A rendkívüli időjárásra való felkészülés keretében a településen gazdasági- anyagi
szolgáltatásra kijelölt technikai eszközök rendelkezésre állnak. A Magyar Közút Nonprofit Zrt.
nyíregyházi üzemmémökségénél és a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft.-nél
a téli időjárásra rendelkezésre álló gépjárművek az előírásoknak megfelelően felkészítésre
kerültek, elegendő mennyiségű ömlesztett anyagkészlettel rendelkeznek.
6. Amennyiben van kijelölve, akkor a közbiztonsági referens katasztrófavédelmi
feladatokba történő bevonása;

A településen 2 fő 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, felülvizsgálatába, gyakorlatok, képzések szervezésébe. Részt vesz
a katasztrófavédelmi kirendeltség által szervezett továbbképzéseken, felkészítéseken.
7.

A településen kijelölt befogadó helyek adatai;

A téli rendkívüli időjárási események, valamint az ár- és belvízi védekezésre történő felkészülés
keretében a településen 19 létesítmény került kijelölésre, mint befogadóhely.
8. Kockázatazonosítási eljárás tapasztalatai, a települések katasztrófavédelmi osztályba
sorolása;

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (Xl. 10.) Kormányrendelet V. fejezet
alapján került meghatározásra a település katasztrófavédelmi osztályba sorolása. A település 1.
katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra.
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9.

Tervezési feladatok végrehajtásának tapasztalatai;

A kockázatértékelés, polgári védelmi tervek készítése, felülvizsgálata, adatszolgáltatások
teljesítése terén a település közbiztonsági referense bevonásával, együttműködésével kerülnek
végrehajtásra.

10. Lakosságtájékoztatás,
szolgálatteljesítés;

közintézményekkel

való

kapcsolattartás,

közösségi

A településen a lakosság tájékoztatása a helyben szokásos módon történik, közintézményekben,
hirdetőtáblán elhelyezett tájékoztató kiadványok elhelyezésével.

11. Felkészüléssel (téli, árvízi) kapcsolatos feladatok végrehajtása;
A téli időjárási valamint árvízi felkészülési feladatok a településen végrehajtásra kerültek. Az
adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges felméréseket, pontosításokat végrehajtottuk a
közbiztonsági referensek bevonásával.

12. Lakosságvédelmi intézkedések bevezetését

igénylő

eseménykezelések;

Az elmúlt évben a településen tűzeset, vagy műszaki mentés során 8 esetben történt
lakosságvédelmi intézkedésre. Minden esetben sikerült az ott lakókat, összesen 13 főt
átmenetileg rokonoknál elhelyezni.

13. Bel- és kültéri vízelvezetők ellenőrzése;
Belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek, lefolyástalan területek helyszíni szemléje
végrehajtsa során tapasztaltak alapján megállapítható, hogy a belterületet mentesítő
belvízvédelmi művek, csapadékvíz-elvezetők karbantartottságáról, állagmegóvásáról, a
belterületi csatornák, vízelvezető árkok vízszállító képességének fenntartása, biztosítása
érdekében, az önkormányzat folyamatosan gondoskodik. Közmunkaprogram keretében
közfoglalkoztatottak bevonásával a karbantartásokat rendszeresen, folyamatosan végzik

14. Tájékoztató a vis maior igények benyújtásának indokoltságáról és benyújtott
igényekről.

A településen vis maior esemény 2020. évben nem történt, vis maior igény benyújtására nem
került sor.

X.

Gyakorlatok
A 2020-as évben a Tűzoltóság állománya 27 helyismereti gyakorlaton, 6 szituációs begyakorló
gyakorlaton és 5 parancsnoki ellenőrző gyakorlaton vett részt. A gyakorlatok átlagos
végrehajtási időtartama 90-120 perc közöttire tehető. A gyakorlatok helyszínéül kiválasztott
létesítmények szakemberei minden esetben együttműködtek a Tűzoltósággal.
A 2020-es évben a kiképzés részeként mindhárom szolgálati csoportnál végrehajtásra kerültek
mentési gyakorlatok a Bujtosi tavon, mélyből-magasból mentési gyakorlatok a kőlaposi
gyakorlópályán, kishajó vezetési (rocsó) és vízből mentési gyakorlatok a Tisza folyón Tokajnál,
valamint Tiszabercelnél. Ezekre a gyakorlatokra az önkéntes szervezeteket is bevonjuk, így
bővítve a felek speciális ismereteit.

jégről

A műszaki mentések döntő részét továbbra is a közlekedési baleseteknél történő beavatkozások
teszik ki, így nagy hangsúlyt kapnak a roncsvágási gyakorlatok, melyek évente két alaklommal
kerülnek végrehajtásra a Nyírség MÉH-telepen.
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XI.

Ügyeleti tevékenység

A Tűzoltóság az ügyeleti feladatait a vonatkozó belső normáknak megfelelően végzi. Az
ügyeletesi feladatokat szolgálatvezénylési terv alapján, szolgálati naponként 1 fő beosztott
tűzoltó látja el. 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. 2020-ban közvetlenül 30 jelzés érkezett a Tűzoltóság híradó ügyeletére.
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 2020-ban a Covid-19 járványügyi helyzet következtében a megyei
tűzoltóság híradó ügyeletén lévő tartalék központba visszaköltözött.
XII.

Társszervekkel
mentőszolgálat,

való
egyebek/

együttműködés

tapasztalatai,

műveletirányítás

értékelése

a

/rendőrség,

A 2020. évben az Országos Mentőszolgálattal 274, míg a Rendőrséggel 427 káresemény során
működtek együtt a Tűzoltóság hivatásos egységei. Ezek elsősorban a közúton történt
baleseteknél, sérült mentésére irányuló feladatoknál (lakásba bejutás, betegrnozgatás), valamint
lakóingatlanokban történt tűzeseteknél valósultak meg.
Az áram- és gázszolgáltatók szakemberei 81 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 kiválónak mondható.
XIII.

HTP működésének tárgyi feltételei

A Tűzoltóság épülete az 1950-es évek elején épült, 2008-ban laktanyabővítésre és
rekonstrukcióra került sor. A 33 település elsődleges mentő-, tűzvédelmére 2020-ban 3 db
gépjárműfecskendő, 1 db megyei tartalék gépjárműfecskendő, 1 db vízszállító, 2 db magasból
mentő szer, 1 db tűzoltó autódaru és 1 db kishajó állt készenlétben. 2020-ban egy új, magyar
fejlesztésű Komondor S3 típusú egyedi gépjárművel gyarapodott a szerállomány, mely
országos szinten riasztható.
A védőruházattal , egyéni védőeszközökkel történő ellátás a teljes állomány részére biztosított.
Az elhasználódott védőfelszerelések pótlása, javíttatása folyamatosan megtörtént.
XIV.

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

A Covid-19 koronavírus okozta veszély-, majd járványügyi helyzet miatt a sportesemények és
rendezvények felfüggesztésre kerültek.
2020-ban ünnepelte a Magyarország Tűzoltóság fennállásának 150 éves évfordulóját. Az
évforduló ünnepségsorozat a járványhelyzet miatt főként a médiában, illetve elektronikusan lett
megtartva. Az év végén a tűzoltók emlékbankjegyet vehettek át az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól.
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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.

Kelt: Nyíregyháza, elektronikus bélyegző szerint
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SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KATASZTRÓFA VÉDELMI IGAZGATÓSÁG
NYÍREGYHÁZI KATASZTRÓFA VÉDELMI KIRENDELTSÉG

Kelt: Nyíregyháza, elektronikus

Varga Béla

tű.

bélyegző szerint

ezredes

tűzoltósági főtanácsos

megyei igazgató

Tájékoztató
a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2020.évitevékenységéről

Készítette: Nyíregyháza, elektronikus

bélyegző szerint

Gerebenics Károly tű. ezredes
tűzoltósá gi tanácsos
kirendeltség-vezető

1. BEVEZETÉS
A katasztrófavédelem alapvető rendeltetése a lakosság élet- és vagyonbiztonságának, a
nemzetgazdaság biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos
közbiztonsági feladat. A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban:
kirendeltség), mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
legnagyobb területtel és lakosságszámmal rendelkező helyi szerve 2020. évben is
meghatározó szerepet játszott a megye tűzvédelmi , polgári védelmi, iparbiztonsági, illetve az
ezekhez kapcsolódó hatósági feladatok végrehajtása során.
A kirendeltség a 2020. évi célkitűzéseit 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 folyamatos fejlesztése, a reagáló képesség
fenntartása, az önkéntesség erősítése, a szolgáltató jellegű hatósági ügyintézés volt. Az elmúlt
év végrehajtott feladatait jelentősen meghatározta a COVID-19 koronavírus által okozott
pandémia, mely következtében az év nagy részében a halaszthatatlan cselekmények
kivételével elsősorban a személyes jelenlét mellőzésével kerültek végrehajtásra a tervezett
feladatok, nagyobb hangsúlyt kapott az iratbemutatással történő hatósági munkavégzés,
kiemelten kezeltük a mentő- tűzvédelem reagáló képességének folyamatos fenntartását, az
állomány egészségvédelmét.
A településeken előforduló , a biztonságot érintő kockázati tényezők folyamatos
beazonosításával és elemzésével, a veszélyeztető hatások elhárítására alkalmas, a
településekkel közösen kialakított, védekezésre alkalmas szervezetek adatainak naprakészen
tartásával biztosította 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 pályázatokban történő
támogatásával javította a beavatkozásokban történő részvételük feltételeit.
A kirendeltség alaprendeltetésének megfelelően oldotta meg a katasztrófavédelernhez tartozó
feladatokat, használta a megelőzés hatékony hatósági eszközeit, az ipar biztonságos
működéséhez a veszélyesáru-szállítás és a veszélyes üzemek ellenőrzésével járult hozzá.
A kirendeltség elmúlt évi tevékenységét a törvényesség, a költséghatékonyság, a fejlődő
műveleti képesség, hatósági munkájában pedig az ügyfélközpontú működés jellemezte.
II. A TŰZOLTÁSOKRÓL ÉS A MŰSZAKI MENTÉSEKRŐL
1. A kirendeltség

tűzvédelme,

a területi lefedettsége:

A kirendeltség illetékességi területe az előző évhez képest nem változott, 4 járás 40
települése, ahol 7 hivatásos tűzoltóság végzi a mentő- tűzvédelmi feladatokat. A 7 hivatásos
szervezet működési területén 4 önkormányzati tűzoltó-parancsnokság rendelkezik elsődleges
műveleti körzettel. Az illetékességi területen 17 önkéntes tűzoltó egyesület kötött
együttműködési megállapodást a működési terület szerinti hivatásos tűzoltósággal. Hatósági
kötelezés alapján 5 gazdálkodó szervezetnél működik alkalomszerűen igénybe vehető
létesítményi tűzoltóság.
A kirendeltség szervezeti elemeként működő Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
(továbbiakban: tűzoltóság) működési területéhez 33 település tartozik, melyen 2
önkormányzati tűzoltó-parancsnoksággal és 12 önkéntes tűzoltó egyesülettel kötött
együttműködési megállapodást.
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A kirendeltség illetékességi területén minden településre rendelkezik a hivatásos szervezet
műveletirányító terv adatlapokkal, melyek folyamatosan pontosítottak. A területen
beavatkozó hivatásos tűzoltóságok folyamatosan készítik a tűzoltási és műszaki mentési
terveket, minden veszélyes anyaggal foglalkozó és küszöbérték alatti üzem is rendelkezik
tervvel. Jelenleg 60 tűzoltási és műszaki mentési terv készült el a területen található
létesítményekre.
2. Számok, statisztikai adatok:
események, összehasonlító adatok:

tűzesetek-műszaki

mentések-beavatkozást

igénylő

2020. évben a kirendeltség illetékességi területén a beavatkozó egységekhez összesen 1827
jelzés érkezett 901 db tűzeset, 926 db műszaki mentés, melyből 1181 esetben kellett
beavatkoznia az egységeknek. (1 . számú melléklet 1. táblázat)
Az esetek között 2020. évben 24 esetben kéménytűzhöz, míg 28 esetben szén-monoxid
szivárgáshoz történt riasztás. A szén-monoxid szivárgások közül 20 esetben a készenléti
állománynak be is kellett avatkozni.
A havi beavatkozások mutatószámai jól mutatják az időjárási körülmények és a tűzoltási és
egyéb műszaki-mentési feladatok kapcsolatát.
A kirendeltség illetékességi területén 2020. évben történt események havi megoszlását 1.
számú melléklet 1. számú grafikonja szemlélteti, az elmúlt években bekövetkezett tűz- és
műszaki mentések évenkénti alakulását a 1. számú melléklet 2. számú grafikonja szemlélteti.
Ha a 2019-as és a 2020-es adatokat összehasonlítjuk megállapítható, hogy a téves jelzések
vonatkozásában növekvő tendencia mutatható ki, mivel egyre több beépített automatikus
tűzjelző berendezés lett létesítve illetékességi területünkön. (Összesen 441 téves jelzés volt,
amelyet 190 esetben a beépített automatikus tűzjelző jelzett be 2020. évben.)
A kirendeltség illetékességi területén végrehajtott beavatkozások eredményeként 2020-ban 46
fő életét sikerült megmenteni, sajnos a tűzesetekben és a balesetekben 8 fő elhalálozott. A tűz
és káresemények során 238 személy szenvedett különböző mértékű sérülést.
3. A

tűzesetek jellemzői:

száma kismértékben csökkent az előző évhez képest, kiemelten a szabadtéri
vonatkozásában. A száraz, meleg napok számának csökkenésével az erdő- és
vegetációs tüzek számában is csökkenés történt, az előző évekhez viszonyítva. Míg 2018.
évben összesen 124 tűzeset, 2019-ban (kiemelkedően sok száraz, meleg nap) 223 tűzeset
történt az erdő- és vegetációs területeken, addig ez a szám 2020 évben 131-re csökkent vissza.
Az adatokat vizsgálva megállapítható, hogy egy átlagosan száraz, meleg évben 120-150
esetben kell beavatkozniuk a tűzoltóknak ilyen eseményeknél. Az 1. számú melléklet 3. számú
grafikonja a kirendeltség illetékességi területén bekövetkezett erdő- és vegetációs tüzek
alakulását mutatja településenként.
Az elmúlt évben a kiemelten közérdeklődésre számot tartó tűzesetek száma (középmagas
épületek tüzei, nagy kiterjedésű szabadtéri tüzek) jelentősen csökkent, ami az időjárási
körülményeken kívül az évek óta folytatott tűzmegelőzési tevékenységnek is az eredménye.
A

tűzesetek

tűzesetek

4. A

műszaki

mentések jellege:

A műszaki mentések száma az egy évvel korábbiakhoz képest hasonló, a műszaki mentések
közül a viharos időjárás okozta károk, illetve a közúti balesetek okozták a legtöbb
beavatkozást, illetve több esetben a Mentőszolgálat kérésére ajtónyitás és beteg mozgatás
történt.
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5. A 2020. év kiemelkedő káresetei:
2020.04.20. Kemecse Szent István utca 75.
A jelzett helyen kétszintes társasház déli oldalán található napelem rendszerrel fedett előtető
alatt a tulajdonos a saját tulajdonában lévő Nissan Almera típusú benzin üzemű
személygépjárművén elmondása alapján hegesztési munkálatokat végzett. A jármű kigyulladt,
teljes terjedelmében égett. A tűz károsította a jármű környezetében tárolt anyagokat, a
napelemes rendszert, 15 négyzetméteren az épület oldalfalát, illetve a nyitott garázsban
közvetlen hőhatásnak kitett acetilén és oxigénpalackokat. Az egységek a tüzet két "C" illetve
egy gyorsbeavatkozó sugárral eloltották. A garázsból a palackok sugárfedezet mellett
biztonságos helyre lettek eltávolítva. Az acetilén gázpalackot a Rendőrség helyszínre érkező
mesterlövésze kilövéssel hatástalanította.
2020.05.09. Nyíregyháza, Hősök tere 11. I/8.
Egy 3 emeletes tégla falazatú társasház első emeleti lakásának 14 m 2-es szobája égett teljes
terjedelmében. Kiérkezést követően az egységek egy „C" és egy létrasugárral, teljes
légzésvédelem használata mellett avatkoztak be, a közművek kizárását követően. Az
ingatlanban két személy lakott életvitelszerűen, akik közül egy férfi könnyű égési sérüléseket
szenvedett, egy nő a helyszínen elhalálozott. A tűz az épület többi részére nem terjedt tovább.
A helyszínen 12 lakásból 10 személy került kimenekítésre. A helyszínen tartózkodó mentők 6
személyt megvizsgáltak, a káresettel érintett lakásban lakó idős férfit további vizsgálatokra
kórházba szállították.
2020.06.29. Viharkár Nyíregyházán és környékén.
Heves esőzéssel és erős széllel járó vihar érte el Nyíregyházát és környékét. A vihar
következtében tömegesen érkeztek a bejelentések a Műveletirányításra. A legtöbb jelzés
pincékbe, garázsokba, lakásokba befolyt nagy mennyiségű esővízzel, valamint kidőlt fákkal
kapcsolatban érkezett, de előfordult, hogy a viharos szél a háztetőket bontotta meg. A
Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság egységei összesen 42 helyszínen avatkoztak be
az este és az éjszaka alatt, a teljes kárfelszámolásban a környező városok tűzoltóságai is
segítséget nyújtottak.
2020.12.22. Nyírtelek 38-asfőút.
A jelzett helyen Suzuki Swift típusú személygépjármű egy DAF CF típusú tehergépjárművel
frontálisan összeütközött. A személygépjárműben utazó három személy a járműbe beszorult.
Az egységek hidraulikus és akkumulátoros feszítő- vágó berendezések segítségével a
személyek mentését rövid időn belül elvégezték, de sajnos egy 55 éves nő a helyszínen
elhalálozott.

7. Képzések, gyakorlatok:
Az elmúlt évnek is kiemelt feladata volt a korszerűsített továbbképzési rendszer
lehetőségeinek folyamatos kihasználása, figyelemmel az új fejlesztési 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.
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A kirendeltség a részére meghatározott gyakorlatot megszervezte, erre a NyíregyházaKőlapos Raktárbázison került sor, egy mélyből mentési gyakorlatot hajtott végre a készenléti
egység.
A hatályos intézkedéseknek megfelelően rendszeresen tartott képzéseket a tűzoltóság 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 17 önkéntes tűzoltó egyesület vonható be, melyek mindegyike
kötött valamilyen szintű együttműködési megállapodást a működési terület szerinti hivatásos
tűzoltó
parancsnoksággal. Az elmúlt évi beavatkozásaikat tekintve a káresetek
felszámolásában pontosan és határozottan működtek közre, a tűzesetekkel , műszaki
mentésekkel
kapcsolatos
adatszolgáltatásokat folyamatosan
elvégezték.
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 2020. 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. 9 egyesület nyújtott be 2020. évben nyertes pályázatot, melyből valamennyi
egyesület pályázati anyagát tovább küldte a kirendeltség. Az egyesületek így összesen
7.782.462 Ft támogatást kaptak.
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 tartozó települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának
felülvizsgálata megtörtént. Megállapítást nyert, hogy a települések osztályba sorolásának
változtatására szolgáló ok az elmúlt időszakban nem merült fel, ezért a sorolások módosítása
nem volt indokolt. A kirendeltség területén 4 településen - Nyíregyháza, Nagykálló,
Vasmegyer és Nyírtura - működik olyan veszélyes anyaggal foglakozó, vagy küszöbérték
alatti üzem, amely területén bekövetkező súlyos baleset veszélyezteti a lakosságot. A
veszélyeztető hatások következményeinek felszámolása érdekében ezek a települések külső
védelmi tervvel rendelkeznek. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján ezek a
települések az I-es katasztrófavédelmi osztályba, a további 22 település II-es, 14 település IIIas katasztrófavédelmi osztályba lett besorolva.
2. Az operatív törzsek alkalmazása 2020. évben:
Az értékelt időszakban a kirendeltség illetékességi területén a COVID-19 koronavírus járvány
volt olyan esemény, amely különleges jogrend, a veszélyhelyzet kihirdetését eredményezte,
illetve magasabb szintű koordinált feladat végrehajtását igényelte.
A kirendeltség a 2020-as COVID--19-koronavírus-járvánnyal kapcsolatban ellenőrzési,
adatgyűjtési feladatokat végzett. A tavaszi időszakban 40 helyszínen a j árvánnyal kapcsolatos
előírások betartásának cél és utó ellenőrzését végezték el a katasztrófavédelmi megbízottak a
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hatósági osztály munkatársaival közösen . Felmérésre kerültek a járványügyi helyzetben a
háziorvosi ellátáshoz szükséges védőeszköz igények, az egészségügyi átcsoportosítási tervhez
szükséges szálláshelyek, tartalékszálláshelyek, panziók, kollégiumok és az élelmezési ellátási
feladatokban résztvevő vállalkozások. Továbbá a kirendeltség illetékességi területén fellelhető
hűtőházakról, hűtőkamionokról adatszolgáltatást teljesítettünk. Az ősszel kezdődő tesztelések
során keletkezett veszélyes hulladék elszállítását a gyüjtőpontokról a kijelölt kórházak lerakó
helyeire a kirendeltség végezte.
IV. EGYÉB POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA
1. A végrehajtott lakosságvédelmi
elemzése:

ellenőrzések

statisztikai adatai, a feltárt hiányosságok

A kockázati helyszínek szemléi az év adott időszakára jellemző eseményekre és feladatokra
történő prognózis alapú felkészülés keretében történtek. A feltárt kockázati helyszínek
adatbázisai az év folyamán aktualizálva lettek. 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 szemlék végrehajtása március 16-tól szeptember l-ig szünetelt, ez idő alatt a
koronavírus járvánnyal kapcsolatos cél és utóellenőrzéseket hajtottuk végre. A szemlék
szeptember l-től a befogadóhelyek ellenőrzésével folytatódtak, majd a szakterület a Vízügyi
Igazgatóságok kezelésében lévő ár- és belvízvédelmi művek bejárását és a víztározók
helyszíni szemléit hajtotta végre. A téli időjárási kockázati helyszínek szemléi december
hónapban a Magyar Közút Nzrt. üzemmérnökségeinek és a rendőrség képviselőinek
közreműködésével valósult meg. A lakosság életének és anyagi j avainak védelme érdekében
foganatosított hatósági tevékenység során 255 szemle lett végrehajtva. (2. sz. melléklet 1. sz.
grafikon).
2. A köteles polgári védelmi szervezetek felkészítése:
A polgári védelmi szervezetekbe beosztottak részére a 2020 . évi elméleti képzések (alap-,
szak-, tovább- és vezetői-) a járványügyi helyzetre való tekintettel elmaradtak. A riasztási
gyakorlatok keretében 13 településen 96 fő önkéntes és 747 fő köteles polgári védelmi
szervezetbe beosztott állampolgár riasztása sikeresen megtörtént.
A riasztási gyakorlatok végrehajtásával, a káresemény felszámolásában közreműködő erők
elérhetőségének ellenőrzése, pontosítása valósult meg, a reagáló képesség, a veszélyeztető
tényezők lakosságra gyakorolt hatásai csökkentése érdekében.
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
3493 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

6

4. Az önkéntes

mentőszervezetek

létszámadatai, beavatkozásaik:

A kirendeltség kiemelten kezelte az önkéntes mentőszervezetek további fejlesztését, a
meglévő mentőszervezetek eszközeinek bővítését, a részükre kiírt pályázaton való részvételét.
Illetékességi területünkön 26 Települési Önkéntes Mentőszervezet és 8 Járási Önkéntes
Mentőszervezet alakult meg. A kírendeltség kíemelt figyelmet fordított arra, hogy minden
mentőszervezet mögött álljon Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Polgárőr Egyesület, vagy
valamilyen jogi személyiséggel rendelkező civil szervezet. Ez a feladat sikeresnek bizonyult,
hiszen mind a 26 települési és a 8 járási szintű mentőszervezet mögé sikerült jogi
személyiséggel rendelkező civil szervezetet bevonni, akik a mentőszervezeteknek kíírt
pályázatokon indulhatnak. A 2020. évben 6 Települési Önkéntes Mentőszervezetnek kellett
volna a minősítő gyakorlatát megújítani. A járványra való tekintettel egy mentőszervezet
minősítő gyakorlata valósult meg, a többi mentőszervezet újra minősítő gyakorlatára a 2021.
évben kerül sor.
2020. november 10-én lett lebonyolítva a Nyíregyházi Települési Önkéntes Mentőszervezet
nemzeti minősítésének megújítása céljából szervezett gyakorlat. A gyakorlaton a
mentőszervezet 25 fővel vett részt, mely során az elméleti és gyakorlati felkészítést követően
a 2015-ben szerzett nemzeti minősítést megújították alapvető vízkár-elhárítási tevékenység
szakterületen.
A mentőszervezetek az elmúlt évben is bizonyították létjogosultságukat, hiszen több
alkalommal avatkoztak be a júniusi viharkár során, illetve részt vettek eltűnt személy
keresésében is.
5. A gazdasági és anyagi
szolgáltatások adatai:

szolgáltatási

kötelezettség,

lebiztosított

eszközök

és

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 48 fő közbiztonsági referens és helyettes segíti
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv munkáját és a polgármesterek védelmi igazgatási
tevékenységét.
A közbiztonsági referensek továbbképzése az év során a járványügyi helyzetre való tekintettel
elmaradt, viszont az újonnan kijelölt közbiztonsági referensek alapképzését a kirendeltség
megtartotta a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ennek eredményeként 2020 .
évben 15 fő tett eredményes szóbeli és írásbeli alapvizsgát, ezzel bővítve a kirendeltség
illetékességi területéhez tartozó településeken a közbiztonsági referensek számát.
7. A kijelölt befogadó helyek adatai:

A kítelepítési 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.
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8. Tervezési feladatok végrehajtásának tapasztalatai:
A veszély-elhárítási tervek, a településekkel együttműködve - 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
tervrendszerben előírt kirendeltségi, járási összesített és települési tervek évente rendszeresen
ellenőrzésre, pontosításra kerülnek.

9. Lakosságtájékoztatás,
szolgálatteljesítés:

közintézményekkel

való

kapcsolattartás,

közösségi

A kirendeltség a járványügyi helyzetre való tekintettel a passzív lakosságfelkészítés
módszerét alkalmazta. A szélsőséges időjárási körülmények (rendkívüli hideg, hőség, viharos
időjárás , ár-belvízi felkészülés) és egyéb veszélyhelyzetek során követendő magatartási
szabályokról, aktualitás nak megfelelően, a települések polgármestereivel együttműködve,
tájékoztatást kapott a lakosság. A tájékoztatók terjesztése, közzététele, a településeken, a
helyben szokásos módon valósultak meg.
Az igazgatóság szervezésében került végrehajtásra a kirendeltséghez tartozó I.
katasztrófavédelmi osztályba sorolt települések polgármestereinek, jegyzőinek (8 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 közösségi szolgálatteljesítéssel kapcsolatban a 2020-as évre vonatkozóan 24 középfokú
tanintézménnyel került sor együttműködés i megállapodás megkötésére. Az elmúlt évben a
járvány miatt a foglalkozások megtartása elmaradt.

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 a beavatkozó állomány 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. A Helyi Védelmi Bizottságok a
katasztrófavédelmi elnökhelyettesek javaslata alapján hoznak határozatot a felkészülés
települési feladatai vonatkozásában.

11. Lakosságvédelmi intézkedések bevezetését igénylő eseménykezelések:
A lakosságvédelem területén a hel yi jellegű káreseményeket elsősorban a tűzesetek során
lakhatatlanná vált lakóházak adták. A fedél nélkül maradt lakosok elhelyezése elsősorban a
rokonoknál történt, az önkormányzatok eseti jelleggel működtek közre az elhelyezési
feladatokban.
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12. Bel-és kültéri vízelvezetők szemléje:
A vizek kártételei elleni védekezésre történő felkészülés keretében a szakterület nagy
hangsúly fordít a bel- és külterületi vízelvezetők szemléjére annak megállapítása érdekében,
hogy azok alkalmasak-e funkciójuk ellátására. Ennek érdekében az önkormányzatokkal és a
vízügyi igazgatóságokkal közösen folyamatosan vizsgálják a rendszerek állapotát. az
elvégzett fejlesztéseket. A korábbi évek tapasztalataihoz viszonyítva javulás állapítható meg a
vízelvezetők karbantartottságában.

13. Tájékoztató a vis maior igények benyújtásának indokoltságáról és benyújtott
igényekről:

A kirendeltség illetékességi területén vis maior támogatási igény benyújtására nem került sor.

V.HATÓSÁGITEVÉKENYSÉG
A szakterület munkáját a preventív, szolgáltató hatósági tevékenység jellemezte. Egyik fő cél
a megelőzés hatékonyságának növelése, ennek érdekében a szezonálisan jelentkező kockázati
tényezőkre vonatkozóan adtunk tájékoztatást az önkormányzatok és gazdálkodó szervezetek
számára. Tevékenységünket az egyeztetések, konzultációk kezdeményezése, a rendszeres
kommunikáció, az előre gondolkodás és a gördülékeny együttműködés jellemezte.

1.

Tűzmegelő zési

szakterület

Az elmúlt évben a hatósági feladatok ellátását jelentősen befolyásolták a COVID-19
járványügyi helyzet miatt meghatározott korlátozások, az állomány a kiadott feladatszabásnak
megfelelően az év nagy részében a halaszthatatlan helyszíni hatósági cselekményeket hajtotta
végre, kiemelt jelentőséggel bírt az iratbemutatással történő hatósági munkavégzés.
A hatósági munka jelentős részét az ütemezett és terven felüli ellenőrzések képezték. A
hatósági osztály végezte az ellenőrzéseken felül a rendezvényekkel kapcsolatos bejelentések
dokumentálását, a közérdekű bejelentések vizsgálatát, az automatikus tűzjelző- és oltó
rendszerek engedélyezését, utólagos tűzeseteknél az adatgyűjtést, a kémény és CO szivárgás
káreseményekkel kapcsolatos ellenőrzéseket, a szabadtéri tüzekkel kapcsolatos ügyeket
valamint az ADR és RlD ellenőrzéseknél is közreműködtek. A munkavégzés során kiemelt
figyelmet fordított a beavatkozó állományt érintő tűzvédelmi kérdések, (megközelíthetőség,
felvonulási út, oltóvíz biztosítás stb.) meglétének ellenőrzésére a használat és a létesítés során.
A kirendeltség a tervszerű, megalapozott hatósági szemléletű munka és a tűzvédelem
folyamatos fejlesztése érdekében kimutatást vezet az illetékességi területén lévő
létesítményekről.
A szakterület a létesítmények nyilvántartását, új létesítmények
nyilvántartásba vételét és a szükséges adategyeztetéseket folyamatosan végezte.
A kirendeltség 2020-ban elvégezte a szabadtéri tüzekkel veszélyeztetett területek ellenőrzését.
A polgármesterek részére a szabadtéri égetés tűzvédelmi előírásairó l , valamint a belterületi
égetés szabályairól tájékoztatót küldött. A falugazdászok részére tájékoztatót küldött a
betakarítási munkákkal kapcsolatosan, gépszemléken és az aratásokon szúrópróbaszerűen
részt vett. Október hónapban végrehajtotta a társasházak napja rendezvény sorozatot, melynek
keretében konzultációs lehetőséget biztosított a közös képviselők részére. Végrehajtotta a
karácsonyi vásár helyszínek ellenőrzését.
Kiemelten kezelte a kémény és CO szivárgás káreseményekkel kapcsolatos feladatokat. A
kéményseprő-ipari szervtől érkezett közvetlen élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
9

hiányosság miatt kémény használatának letiltására 29 esetben került sor, ez közel fele a 2019
évben történt eseteknek. Az előírt utóellenőrzéseket CO szivárgás káresemény és kéménytűz
után a szakterület megtartotta. Tapasztalat, hogy az utóellenőrzésre a hiányosságokat mind a
CO szivárgás káresemény, mind a kéménytűz után megszüntetik.
Az ismétlődő szabadtéri tüzek miatt a tavaszi időszakban ellenőrzéseket tartott a hatóság a
szabadtéri kockázati helyszíneken), a nem művelt területeken (legelő, nádas, erdő stb.) a
szabadtéri tüzek megelőzése érdekében. A gondozatlan területek tulajdonosait felkutatta és
hatósági felhívásban felhívta figyelmüket a terület gondozására.
Az illetékességi területen lévő jegyzők részére felhívást adott ki a jogszabályváltozással
érintett hulladékégetés szabályairól, a külterületi égetés megváltozott módjáról, illetve a
száraz időszakban az avartüzek megelőzésének fontosságáról. Az aratással kapcsolatban a
betartandó szabályokról tájékoztatta a polgármesteri hivatalok jegyzőit, falugazdászokat,
valamint a lakosságot.
A kirendeltség 2020-ban 398 db tűzvédelmi hatósági ellenőrzést végzett. A tűzvédelmi
hatósági szakterületen az ellenőrzések megoszlása 2020. évben is a célellenőrzések felé
tolódott el. Átfogó tűzvédelmi hatósági ellenőrzésre 111, utó ellenőrzésre 49, célellenőrzésre
238 és piacfelügyeleti ellenőrzésre 4 esetben került sor. A célellenőrzések megnövekedett
száma a téves tűzjelzések utáni ellenőrzéseknek tudható be.
Az ellenőrzéseken feltárt hiányosságok megszüntetéséről szinte valamennyi esetben - a
hiányosságok súlyának figyelembe vételével - utóellenőrzéseken győződött meg a hatóság.
Tapasztalat szerint az ellenőrzött létesítmények az utóellenőrzés időpontjáig a korábban feltárt
hiányosságokat megszüntették, illetve a megfelelő intézkedéseket megtették.
Tűzjelző, tűzoltó berendezés létesítési engedélyezési eljárása 34 esetben, használatbavételi
engedélyezési eljárás 32 esetben fordult elő . Tűzjelző berendezés megszüntetését nem kérték.
Eltérési engedélyt nem adott ki a hatóság. Tűzesetet követően 66 alkalommal kértek az
ügyfelek hatósági bizonyítványt, 155 esetben egyéb hatósági ügyben járt el a szakterület,
panaszügy 44 esetben fordult elő, mely a tavalyinak közel másfélszerese.
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 tűzjelző, illetve
tűzoltó berendezés létesítésére. A tűzjelző és oltórendszerre kötelezett létesítmények
engedélyezési száma 2019 évhez képest közel azonos. Szinte minden újonnan létesített
tűzjelző berendezés jelzése a megyei műveletirányítási központban lévő fogadóközpontra lett
továbbítva. A gazdálkodó egységekkel „megállapodásban" rögzítettük a tűzjelző központ
jelzéseinek fogadására vonatkozó kötelezettségeket.
A szakterület feladatainak egyik legnagyobb felkészültséget igénylő részét a szakhatósági
ügyek képezik. Szakhatósági ügy 2020 évben 484 db volt, mely növekedés az előző évekhez
képest. A kirendeltség 2020. évben szakhatósági üggyel kapcsolatosan 199 helyszíni szemlét
végzett. (-/. számú melléklet 3. sz. grafikon)
Az építési engedélyezési ügyek (rendezési terv, terület felhasználás, építés-létesítés,
használatbavétel) száma az előző évek emelkedő tendenciáját követve ismét emelkedést
mutat. Jelentősen csökkent azon beruházások száma, ahol szakhatósági közreműködésre van
kötelezve a kirendeltség. 2020-ban indított jelentősebb beruházás Nyíregyháza Állatpark
területén „Jégkorszak Interaktív Bemutató épület módosítás", Nagykálló „Táplálék Kiegészítő
Gyártó Üzemépület", Nyíregyháza, Tiszavasvári úton „CNG Buszállomás", Napkor
„GÉMTECH Üzemépület", Nyíregyháza, István bokor „Raktár komplexum közel 99.000 m 2".
Jelentősebb használatbavételi eljárás 2020-ban Nyíregyháza, „Városi uszoda", Nyíregyháza,
Derkovits út „EISSMANN Gyártócsarnok", Nyíregyháza, Tiszavasvári út „Békás Kft.
NAGYKER épülete", Nyíregyháza - Rozsrét „MARSO raktár bővítés". Nyíregyháza,
Damjanich lakópark 42 lakásos lakóépület.
10

elsősorban a tűzvédelmi szakértői
kötelezettsége miatt - a tűzvédelmi előírásoknak jellemzően megfeleltek.
Az eljárások tapasztalatai az elmúlt évekhez hasonlóak. A kirendeltség az eljárások
időpontjáról, valamint a követelményekről már az átadásokat megel őzően tájékoztatatta a
kivitelezőket, így azok a helyszíni szemlére a szükséges dokumentációkat időben be tudták
szerezni, elő tudták készíteni. Hiányosság esetén hiánypótlási felhívásban intézkedett a
hatóság, hozzájárulást lehetőség szerint csak hiányosság nélküli beruházások esetében adta
meg. Elenyésző számban, a biztonságot, tűzoltói beavatkozást súlyosan veszélyeztető
hiányosság esetén a hozzájárulást a korábban alkalmazottak szerint megtagadta.

Az engedélyezésre benyújtott tervdokumentációk -

közremű ködési

3. Iparbiztonsági szakterület
A veszélyes üzemekkel kapcsolatos szakfeladatok ellátása során továbbra is kiemelt figyelmet
ford ított a kirendeltség a veszélyes üzemek üzemeltetőinek a biztonsággal kapcsolatos
tudatosságának 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 rendkívüli nyári
időszakban az extrém 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
erős ítették.

2020. évben a veszélyes üzemek, küszöbérték alatti üzemek körében, besorolásukban változás
egy üzemeltető esetében történt. Egy küszöbérték alatti tisztítószer gyá1tással foglalkozó
üzem a termelési és a megnövekedett tárolási igény miatt a hatósági engedélyezési eljárás
lefolytatását követően, mint alsó küszöbértékű veszélyes üzem folytatta a tevékenységét,
melynek következtében az illetékességi területen 11 db alsó küszöbértékű, 13 db küszöbérték
alatti és l db kiemelten kezelendő létesítmény működött.
A veszélyes üzemek üzemeltetői 10 belső védelmi terv gyakorlatot és 13 súlyos káresemény
elhárítási terv gyakorlatot hajtottak végre, melyek ellenőrzése minden esetben megtörtént. A
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.
Az engedély nélkül üzemelő üzemek felderítése érdekében 2020. évben 3 üzemazonosítási
helyszíni szemlét tartott a szakterület. Az üzemazonosítások alkalmával nem derített fel
katasztrófavédelmi engedély nélkül működő veszélyes üzemet.
A kirendeltség ellenőrei 2020. évében 33 alkalommal tartottak közúti veszélyes áruszállítás
(ADR) ellenőrzést, melyek során 85 db az ADR hatálya alá tartozó gépjármű és 133 db nem
jelölt gépjármű ellenőrzését hajtották végre. Az ellenőrzések során 8 jármű esetében
állapítottak meg szabálytalanságot, hiányosságot. A 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
erő vel 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.
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4. Kéménytüzek, CO

m érgezések-megelőzési

tevékenység

A kirendeltség bekapcsolódott a Megyei Tűzmegelőzési Bizottság munkájába, mely az írott és
elektronikus sajtó lehetőségeit 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
égéstermék elvezetők (kémények) ellenőrzésének, tisztításának és műszaki felülvizsgálatának
fontosságára.
A kirendeltség illetékességi területén az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által biztosított 13
db füstérzékelő és 6 db CO érzékelő került átadásra a rászoruló lakosság körében a Magyar
Vöröskereszt helyi szervezetei, a Human-Net Alapítvány közreműködésével.
VI. AZ ÁLLOMÁNYRÓL HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS;
A kirendeltség feladatai végzéséhez szükséges humán erőforrás biztosított. A személyi
állomány stabil, a beosztások feltöltöttsége megfelelő. A fluktuáció mértéke az elmúlt évhez
képest nem változott számottevően, az utánpótlás 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 kinevezett vezető
megfelel a speciális rendészeti végzettség követelményeinek.
A személyi állomány részére a járandóságok, az időszakban esedékes átsorolások, pótlékmegállapítások a hivatásos és 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, melynek
következtében magasabb szintű elismerésben is részesült a kirendeltség állománya, amely a
szakmai munka színvonalát, az elhivatottságot és a beavatkozások szakszerűségét is tükrözi.
Kiemelkedő munkája elismeréseként 2 fő részesült belügyminiszteri, 3 fő főigazgatói, 9 fő
pedig igazgatói elismerésben.

VII. TÁRSSZERVEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS TAPASZTALATAI
A kirendeltség illetékességi területén található helyi védelmi bizottságokkal, települések
polgármestereivel, jegyzőivel, közbiztonsági referensekkel továbbra is megfelelő, stabil
kapcsolat működik. 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 éri ntő
problémákkal, veszélyeztető körülményekkel megkeresik kollégáinkat.
Szoros együttműködés került kialakításra a társhatóságokkal, folyamatosan vizsgálatra kerültek
az együttműködés bővítésének lehetőségei .
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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 . A beavatkozások tapasztalatai alapján elmondható, hogy a
gépjárművek és technikai felszerelések alkalmasak mind a tűzoltás, mind pedig a műszaki
mentések felszámolására. Az elmúlt év júliusában került átadásra egy új RD0-4336
KOMONDOR-GAMMA típusú S3 kategóriájú duplafülkés többcélú gépjármű a tűzoltóság
számára. A különleges gépjármű speciális oltástechnikai felszerelései a kiterjedt erdőtüzeknél, a
műszaki mentési képességei fel nem térképezett, katasztrófa sújtotta területeken való feladatok
végrehajtására nyújtanak lehetőséget a tűzoltóállomány védettségének biztosítása mellett.
IX. KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

A kirendeltség munkájával kapcsolatos sajtótevékenységét az igazgatóság sajtószóvivőjének
közvetlen együttműködésével láttuk el. A beavatkozások mellett beszámolt a sajtó a
különböző gyakorlatainkról, rendezvényeinkről, de több kollégát is bemutatott a szóvivő
portrén keresztül egy-egy elismerés, vagy évforduló kapcsán. Rendszeresen közleménnyel
hívtuk fel a figyelmet a lakosság körében a biztonságra, így a kémény- és erdőtüzek
megelőzésével , a lépcsőházak rendjére vonatkozó közleményünkkel. A szabadtéri tűzgyújtás
szabályait is több alkalommal közétettük a sajtóban a szóvivő közreműködésével , ahogy a
szén-monoxid-mérgezés megelőzését is a fűtési szezonban kommunikáltuk.

X. ÖSSZEGZÉS

A kirendeltség a féléves munka- és ellenőrzési terveiben meghatározott célokat és feladatokat
a koronavírus járvány terjedésének megakadályozására hozott kormányzati korlátozó
intézkedésekre figyelemmel hatékonyan, a lakosság és az anyagi javak magas szintű
biztonságát szem előtt tartva hajtotta végre. 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 bekövetkezett események kezelése során a
katasztrófavédelmi műveleteket szakszerűen, a szakmai előírások maradéktalan betartásával
végezte.

XI. A 2021. 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
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gazdálkodó szervezetek biztonságos működésének támogatását a szakmai
konzultációk szélesebb körű alkalmazásával.
Folytatni kell az önkéntesség folyamatos erősítését mind a tűzoltósági, mind a polgári
védelmi szakterület vonatkozásában, erősítve ezzel a települések önmentő képességét.
Az önállóan is beavatkozni képes tűzoltó egyesületek számának növelése.
A polgári védelmi szervezetek katasztrófavédelmi képességeinek fejlesztése, a valós
kockázatoknak megfelelő gyakorlati felkészítések folytatása.

Kelt: Nyíregyháza, elektronikus

bélyegző szerint

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

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (biztonságos kézbesítési
szolgáltatás útján - Nova SZEÜSZ)
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5.
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6.
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8.
9.
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10.
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11.
Összesen:
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1.
2.
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Bököny
-1.:__
Érpatak
4.
-2_ Nagykálló Geszteréd
Kállósemjén
6.
Nagykálló
7.
Szakoly
___!_
Összesen:
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1.
Kálmánháza
- 2.
Kótai
3.
Nagycserkesz
4.
Napkor
- 5.
Nyíregyháza
6.
Nyírpazony
_2_
___!_ Nyíregyháza Nyírtelek
Nyírtura
__2.:_
Rakamaz
.....!.9.:_

2.
,___
-1.:__

--

__!_!_:_
_!l_

Sényő

Szabolcs
Tímár
13.
Tiszanagyfalu
14.
Úifehértó
15.
Összese n:
Szorgalmatos
1.
1--Tiszadada
2.
1--Tiszadob
3.
1--T.vasvári Tiszaeszlár
4.
1--Tiszalök
5.
1--Tiszavasvári
6.
1--Összese n:
Nyíregy házi KvKösszesen:

Tűz

3
1
16
9
4
26
6
1
3
11
6
86
20
4
3
4
5
4
17
9
66
3
1
11
3
7
127
4
20
4
10
2
0
6
5
16
219
1
3
5
4
26
45
84
455

beavatkozások 2020. évben
Nyíregyházi KvK területén
Műszaki
Utólagos
Téves jelzés
mentés
jelzés
1
1
0
0
0
l
9
4
0
2
0
0
2
0
0
7
11
1
2
9
0
1
2
0
1
1
8
2
2
0
4
2
0
46
25
2
14
4
1
1
3
0
9
0
0
1
0
6
4
4
0
13
1
0
13
1
21
17
0
1
87
24
3
8
3
0
1
2
0
11
10
0
10
2
0
0
9
0
11
382
280
0
7
5
23
10
0
7
0
0
10
0
8
0
0
0
4
0
0
1
2
0
0
8
0
4
44
27
16
349
524
4
1
3
1
0
3
3
1
3
1
0
8
11
2
19
23
0
33
43
4
69
441
25
726

Erdő és
vegetáció tűz
1
0
7
6
0
15
4
0
0
1
1
35
8
0
0
0
3

7
2
20
1
0
7
1
4
11
1
7
0
2
1
0
0
1
3
39
0
1
2
3
12
19
37
131

Kémény

co

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
1
2
1
3
11
2
0
0
0
0
7
0
0
2
0
0
0
1
0
0
12
0
0
0
0
0
1

0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
1
0
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
3
15
0
0
1
0
0
0

l

l
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1. számú táblázat
Kimutatás a kirendeltség illetékességi területén 2020 évben történt káreseményekrő l
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1. számú grafikon
A kirendeltség illetékességi területén 2020. évben történt események száma havi bontásban
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2. számú grafikon
A kirendeltség illetékességi területén bekövetkezett tűz- és
alakulása
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1. számú grafikon
Kimutatás a polgári védelmi szakterület fontosabb

18

ellenőrzéseiről

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
36510/539/2021.ált.

r-(( AOOKU~ENTUU Elo1TRONOC\ISAAil'AISIJ. HITRESITEIT

tű. ezds!Sfil- t)

~

Kiadmányozta 2021.03.0!?_1.Q~-~.1

No v A

.1 Gerebenics Károly

Iktat6szam: 35510 539 2021. ál t

A

Ai:OO.IW

YEHlffiRCll(IJS,~ll!llliITTEIT

Kiadményozta 2021.03.22

15',?~ ~

~ --'.'arga Béla tű. ezd.s [SJ<l

,

Iktetészam: 36500/2120-1/2021 . alt

No v A

