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1. Bevezetés

1.1 Kiemelt feladatok a beszámolóval érintett esztendőben

A 2020.  évre  a  Szolnoki  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban  HTP) az  alábbi
kiemelt feladatokat tűzte ki célul maga elé.
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Magyarország Kormánya 2020 évben a Covid-19 járvány miatt, az ország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki. A feladatok végrehajtását nagy mértékben nehezítették a terjedés
csökkentésére hozott biztonsági intézkedések.
Első  és  legfontosabb  feladat  volt  a  beavatkozó  állomány  szakmai  felkészültségének
folyamatos  növelése,  megfelelve  a  kor  kihívásainak. Ezt  a  HTP az  elméleti  és  gyakorlati
képzés színvonalának növelésével tervezte elérni.
Nagyon  fontos  szempont  volt  a  működési  területen  lévő  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesületek
(továbbiakban ÖTE-k) szakmai támogatása, elsősorban a  Kőtelek ÖTE fejlesztése, képzése,
az önállóan beavatkozó képesség fenntartása érdekében.
A  HTP  kiemelt  feladatként  tűzte  ki  a  tűzoltó  eszközök,  felszerelések,  járművek
karbantartottság-szintjének növelését a hatékonyság érdekében.

1.2 Az elmúlt évi tevékenység általános jellemzése

A tűzoltási és műszaki mentési feladatok mindenkor a vonatkozó belső szabályzók szerint, a
szakmai  képesítéssel  rendelkező  állománnyal,  bevizsgált  tűzoltó-technikai  felszerelésekkel
lettek  végrehajtva.  Indokolt  esetben  a  társszervek  is  be  lettek  vonva  a  beavatkozások
szakszerű és hatékony felszámolásába.  
A  káresemények  megoszlása  átlagosnak,  az  időjárási  körülményeknek  megfelelőnek
mondható. Kiemelt,  magasabb szintű irányítást igénylő művelet a tűzoltósági szakterületen
nem történt.
A  szándékosan  megtévesztő  jelzések,  továbbá  a  gondatlanul  vagy  szándékosan  okozott
káresemények esetében a hatályos szabályzóknak megfelelően járt el a parancsnokság. 
A  Covid-19  vírus  megjelenésével  az  állományt  fel  kellett  készíteni  a  megváltozott
körülményekre.  Tűzesetek,  műszaki  mentések  során  fel  kellett  mérni,  hogy  a  tűzoltókkal
kapcsolatba  került  személyek  fertőzöttek-e,  és  fenn állt-e  az  állomány  megfertőződésének
lehetősége.  Nagyon  szigorú  biztonsági  intézkedések  kerültek  meghatározásra,  amelyek
maradéktalan  betartására  fokozottan  figyelt  a  személyi  állomány.  Felkészültünk  arra  is,
amennyiben  szolgálatban  lévő  tűzoltó  fertőződik  meg,  az  elkülönítés,  a  leváltás  hogyan
történjen  a  továbbterjedés  megelőzése  érdekében.  A  szigorú  rendszabályok  betartása  azt
eredményezte, hogy december hónapig nem volt vírusos megbetegedés.
Decemberben többen elkapták a vírust, de a számuk a szolgálatellátást nem veszélyeztette.

2. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről

2020-ban 913 káresemény felszámolása történt meg. A káresemények 711 esetben a Szolnoki
HTP  működési  területén,  151  esetben  Törökszentmiklós  Önkormányzati  Tűzoltó-
parancsnokság (továbbiakban: ÖTP) elsődleges műveleti körzetében, 39 esetben Tiszaföldvári
ÖTP elsődleges műveleti körzetében, 8 esetben az Életjel ÖTE, 4 esetben pedig a Kőtelek
ÖTE tevékenységi területén következtek be. A Szolnok ÖTE 7 esetben segítette a Szolnoki
HTP kárfelszámolását. 

A HTP, az ÖTP és az ÖTE által felszámolt káresetek 37,24 %-a (340 káreset) tűzeset, 62,76
%-ban (573 káreset) műszaki mentés volt. A tűzesetek vonatkozásában enyhe csökkenés, a
műszaki  mentések  számában  az  előző  évhez  viszonyítva  emelkedés  figyelhető  meg.  A
káresetek számának alakulása jelentősen függ a környezeti  körülményektől.  2020-ban több
vihar is volt a működési területen ezért a favágások, vízszívatások száma több volt, mint egy
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átlagos  évben.  Kiemelt  eseményként  meg  kell  említeni  a  2020.  június  közepén  átvonuló
vihart,  amely  során  a  Meder  utcában  több  házat  elöntött  a  víz,  az  utcát  is  40  cm-es  víz
borította.  A  Covid  vírus  miatt  többen  tartózkodtak  otthon,  ezért  az  „otthon  jellegű
létesítmények” -ben keletkezett tüzek számában észrevehető csökkenés látható.

2020-ban a Szolnoki HTP eseményeinek megoszlása a működési területén:

Esemény típusa Tűzeset Műszaki mentés

Beavatkozást igénylő esemény 276 435

Téves jelzés 201 110

Kiérkezés előtt felszámolt 46 13

Szándékosan megtévesztő jelzés 4 0

Utólagos tűzeset 3 0

Összesen: 530 558

3. Vonulási adatok a tárgyévben

3.1  A  HTP  által  a  működési  területen  ellátott  feladatok,  ÖTP-k,  ÖTE-k
tevékenysége

A Szolnoki HTP, a Törökszentmiklósi ÖTP, és az ÖTE-k a Szolnoki HTP működési területén
látnak el  tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet. 

Szolnoki HTP beavatkozásai:
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tűzeset
műszaki 
mentés tűzeset

műszaki 
mentés

7 7 Szolnok 370 427

1 7 Szolnok-Szandaszőlős 24 25

0 2 Tiszajenő 0 0
2 0 Tiszapüspöki 0 2

0 0 Tiszasüly 10 0

2 1 Tiszatenyő 0 0
3 3 Tiszavárkony 1 3
0 1 Tószeg 30 13
9 7 Törökszentmiklós 11 10
8 11 Törökszentmiklós-Surjány 1 0
0 4 Újszász 13 12
18 7 Vezseny 1 0
5 4 Zagyvarékas 13 12

2020

Szászberek

Besenyszög-Palotás

Kőtelek
Martfű

Szajol

Nagykörű
Rákóczifalva
Rákócziújfalu

Besenyszög

Csataszög
Fegyvernek

Hunyadfalva

Kengyel

 

4. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

4.1 Irányítási és felügyeleti jogból adódó ellenőrzések

A Szolnoki HTP felügyeleti jogkörében eljárva ellenőrzéseket hajtott végre az Önkormányzati
és  Létesítményi  tűzoltó-parancsnokságok  (LTP-k)  és  az  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesületek
vonatkozásában, amelyeket a szükséges dokumentumok bekérésével végezte. 

A felügyelt tűzoltóságok a hatályos jogszabályoknak megfelelően működnek. Az ellenőrzések
során azonnali intézkedésre okot adó hiányosság nem került feltárásra.

4.2 Ellenőrzések, szemlék

A HTP rendszeresen végzett hatósági részfeladatokat a tűzcsapok ellenőrzésével, szabadtéri
tüzekkel,  kéménytüzekkel  és  szén-monoxid-szivárgással  kapcsolatban.  Az  ellenőrzéseken
tapasztalt  hiányosságok  dokumentálást  követően  azonnal  megjelentésre  kerültek  a
kirendeltség hatósági osztálya részére. 
2020 évben a külső helyszínen szervezett helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatok a
vírus  helyzet  miatti  leállításra  kerültek.  Ennek  következményeként  csökkent  azon
létesítmények száma, ahol a készenléti állomány végrehajthatta tervezett feladatait, főként a
hatősági  szemléletű  helyismereti  bejárásait.  Ezáltal  csökkent  a  feltárt  tűzvédelmi
hiányosságok száma is.

5. Az állomány képzése, képzettsége

A ciklikus képzésben meghatározott témakörökben végrehajtásra került a készenléti állomány
továbbképzése,  illetve  a  végrehajtott  ellenőrzések  tapasztalatai  folyamatosan  beépítésre
kerültek  a  képzési  tematikába.  A  képzési  időszakok  zárásaként  végrehajtásra  került  az
állomány elméleti és gyakorlati ismereteinek felmérése. A szintfelmérést az állomány minden
tagja sikeresen hajtotta végre. Az összesített eredmények javuló tendenciát mutatnak.

A korábbi időszakhoz hasonlóan fontosnak tartotta és kiemelten kezelte a parancsnokság az 
önkéntes és a létesítményi tűzoltók szakmai fejlesztését is, ezért 40 órás tanfolyam került 
végrehajtásra a Bunge Zrt. Martfűi telephelyén 2020. november 9 - november 13. között.  
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6. Tűzvédelem, tűzmegelőzés- a tűzvédelem érdekében tett intézkedések, az
azzal kapcsolatos feladatok

6.1  A  HTP  tűzmegelőzési  tevékenysége,  tűzvédelmi  célellenőrzések,  tűzcsapok
ellenőrzése, egyebek

A  Szolnoki  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  állománya  aktívan  vett  részt  az  integrált
hatósági  munkában  a  Covid  járvány  idején  is.  A  parancsnok  -  helyettes  és  a
katasztrófavédelmi  megbízott  mellett  a  készenléti  szolgálat  is  tevékenyen  vett  részt  a
feladatok végrehajtásában.
Az  év  során  több  tűzvédelmi  ellenőrzésbe  került  bevonásra  a  HTP  állománya.  Tűzcsap
ellenőrzés,  szabadtéri  tűzeseteket  követő  ellenőrzés,  valamint  kéménytüzek,  illetve  CO
káreseményeket követően helyszíni ellenőrzések kerültek lefolytatásra. A Szolnoki HTP által
készített  jegyzőkönyvek  minden  esetben  átadásra  kerültek  a  Szolnoki  Katasztrófavédelmi
Kirendeltség hatósági osztály részére a további hatósági cselekmények lefolytatása céljából.
A települések  oltóvíz  ellátás  biztosítottságának javításával  kapcsolatos  feladatoknak eleget
téve, több településen tűzcsapot ellenőrzött a HTP állománya.

6.2 Megelőzést szolgáló rendezvények

Az előző éveknek megfelelően betervezte a HTP azokon a rendezvényeken való részvételt,
ahol a tűzvédelemmel kapcsolatos megelőzés minél szélesebb körben kerül megismertetésre. 
2020 évben a Covid-19 vírus miatt nem került megszervezésre ilyen rendezvény.

7. Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-kkel, azok értékelése

A Szolnoki HTP működési területén 6 ÖTE működik. Kőtelek ÖTE 2020. február 14-én, az
Életjel  Mentőcsoport  2020.  november  06-án  sikeresen  teljesítette  a  Minősítő  gyakorlatát.
2020. december hónapban végrehajtásra került Szolnok ÖTE éves minősítő gyakorlata.
2020.  áprilisban  megtörtént  az  ÖTE-k szaktevékenység  irányítóinak,  illetve  a  kapcsolódó
beiskolázási igényeinek felmérése.
Az elmúlt  időszakban számos ellenőrzés történt az ÖTE-k vonatkozásában, amelyek során
megállapítást nyert, hogy az ÖTE-k állománya megfelelően felkészültek és képesek feladataik
szakszerű ellátására

8. Az ÖTP-nél végzett felügyeleti tevékenység

A  Törökszentmiklósi  ÖTP  működését  biztosító  jogszabályok,  intézkedések,  utasítások
rendelkezésre álltak. A változások követése 2020. évben folyamatos volt. Az ÖTP a szakmai
elvárásoknak megfelelően működik, a személyi és tárgyi feltételei megfelelőek.

Az  ÖTP  parancsnoka  a  havi  tűzoltó-parancsnoki  vezetői  értekezleten  a  Covid-19  vírus
intézkedések miatt nem tudott részt venni, de minden hónapban írásban beszámolt az ÖTP
tevékenységéről.
A  rendeletben  meghatározott  egyéni  védőfelszerelésekkel,  védőruházattal  az  állomány
minden tagja rendelkezett. Az előírt felülvizsgálatok végrehajtása megtörtént, az ellenőrzések
során nem merült fel hiányosság.
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9. A polgári védelmi feladatok ellátása

9.1  A  végrehajtott  lakosságvédelmi  ellenőrzések  statisztikai  adatai,  a  feltárt
hiányosságok elemzése

A  Szolnoki  HTP  polgári  védelmi  szakterülethez  tartozó  feladatok  túlnyomó  részét  a
katasztrófavédelmi  megbízottak  (kvmb)  látják  el.  A  Szolnoki  Hivatásos  Tűzoltó-
parancsnokság  állományában  2  fő  kvmb-s  a  Szolnoki  és  a  Törökszentmiklósi  járás
vonatkozásában lát el szolgálatot. A Szolnoki Járáshoz 18 település, míg a Törökszentmiklósi
Járáshoz 7 település tartozik. 
A folyamatos jelenlétnek,  és a feltárt  hiányosságok kijavításának köszönhetően érezhetően
javult a belterületi belvízelvezető rendszerek állapota, amely megmutatkozott a tavaly tavaszi
és őszi csapadékos időszakokban. 

9.2 Egyéb polgári védelmi - katasztrófavédelmi feladatok

Tárgyi időszakban a Szolnoki HTP működési területén az itt élő lakosság életét, anyagi javait
súlyos mértékben veszélyeztető katasztrófavédelmi esemény nem történt.

9.3 Polgári védelmi szervezetek

A Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség területén 2237 fő a települési polgári védelmi
szervezetbe  beosztott  köteles  állampolgárok  létszáma.  2020.  január  01.  fordulóval  358
önkéntes állampolgár kész polgári védelmi szolgálatot ellátni 25 települési-, 2 járási- önkéntes
mentőcsoportban.  A  tavalyi  évben  9  települési  mentőcsoport  sikeres  megújító  Nemzeti
Minősítést  szerzett  komplex  ár-  és  belvízi  gyakorlat  keretében,  melynek  előkészítésében,
lebonyolításában  aktívan  részt  vettek.  Megfigyelhető,  hogy a  polgári  védelmi  szervezetek
életében  természetes  folyamat  a  fluktuáció,  azonban  a  települések  vezetői  az  adott
helyzetekben megoldást tudnak találni a személyi állomány ideiglenes feltöltésére.

9.4  Tájékoztató a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségről, lebiztosított
eszközökről és szolgáltatásokról.

Határozattal  kijelölt  befogadó hely  Szolnok város  esetében 6 darab található.  A befogadó
helyek mellett a szükség melegedőhelyek is számba vannak véve. 

Az  országban  elsőként  a  székhely  szerint  Szolnok  MJV  Önkormányzatának  példaértékű
elhatározásával, rendelkezik a város 3 db olyan komfortos szükséglakással, amelyek hatalmas
segítséget  nyújtanak  a  bajbajutottak  számára.  A  lakások  átmeneti  időszakra  jelentenek
megnyugtató megoldást az ideiglenesen fedél nélkül maradt családok számára.

10. Gyakorlatok

A tervezett  helyismereti  és  szituációs  begyakorló  gyakorlatok  végrehajtását  megkezdte az
állomány, de 2020. március közepétől a COVID-19 járványhelyzet miatt valamennyi külső
helyszínen történő képzés  szüneteltetve  lett.  A külső helyszínen történő gyakorlatok,  csak
szeptember második felében kiadott szabályozás szerint indultak újra.
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A gyakorlatok  ellenőrzését  a  Szolnoki  HTP parancsnoka  és  a  Szolnoki  KVK tűzoltósági
felügyelője hajtotta végre.
A tervezett  parancsnoki  ellenőrző  gyakorlatok  közül  5  került  végrehajtásra.  Az  ellenőrző
gyakorlatok minden esetben „Megfelelt” minősítést kaptak.

11. Ügyeleti tevékenység

11.1 Híradó ügyeleti tevékenység

A  kiváló  szakmai  színvonalon  működő  ügyelet  a  folyamatosan  növekvő  elvárásoknak
megfelelően a főügyeleti osztályvezető által szervezett területi szintű képzéseken vett részt. A
képzéseken  a  jogszabályi  környezet,  a  speciális  esetek  feldolgozása  jelentette  a  napi
szolgálatot ellátó állomány fejlesztését.
Folyamatos a kapcsolattartás a városi ügyeletesek, illetve a területi TIK központ ügyeletesei
között. A meghatározott vezetői szint alapos és részletes tájékoztatást kapott az eseményekről.
A szoros napi kapcsolatnak és megfelelő információáramlásnak köszönhetően  az állomány
szakmaisága folyamatosan fejlődik.
Az informatikai ismeretek bővítése és a helyismereti képesség növelése önképzés keretében
történik. 

11.2 Segélyhívások fogadása

A segélyhívások Miskolcra és  Szombathelyre  érkeznek,  amelyet  operátorok fogadnak.  Az
információk  összegzése  után,  ha  az  esemény  felszámolása  a  Katasztrófavédelem feladata,
tovább kapcsolják a hívást az illetékes megye műveletirányítási központjának.

A  segélyhívások  gyors  osztályozása,  és  feldolgozása  érdekében  folyamatos  az  ügyeletesi
feladatokat  ellátó  állomány  gyakoroltatása..  A  főügyeleti  osztály  részére  negyedévente
szervezett tömeges eseménykezelési gyakorlatba a HTP ügyelet is bevonásra kerül. Továbbá
félévente  egy  bővített  létszámú  megyei  képzés  került  megtartására,  amelyet  az
ügyeletvezetők, a műveletirányítók, a HTP és ÖTP híradó ügyeletesi feladatokkal megbízott
állománya és a parancsnoki állomány hajt végre. 

11.3 Riasztások

A  tűzoltóságokra  a  riasztások  a  megyei  műveletirányításról  érkeznek.  Az  eseményt  ott
értékelik, majd az értékelés alapján meghatározzák a szükséges erőket, eszközöket, a riasztási
fokozatot. A szerek riasztását a tűzoltóság híradó ügyeletet ellátó tagja hajtja végre. A szerek
a meghatározott normaidő alatt (2 perc, 6 perc) elhagyják a laktanyát és megkezdik a vonulást
a megadott címre.

11.4 Értesítési feladatok végrehajtása

A  káresetekkel  kapcsolatos  értesítési  feladatokat  a  műveletirányítás  végzi.  A  Rendőrség,
Mentők,  társszervek,  karitatív  szervezetek  értesítését,  riasztását  elvégzik.  Az  esetekkel
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kapcsolatban, ha polgári védelmi, iparbiztonsági, hatósági intézkedés válik szükségessé, akkor
a Tűzoltóság híradó ügyeletet ellátó tagja az értesítési feladatokat elvégzi, és tájékoztatja a
kirendeltség-vezetőt, parancsnokot.

2020  évben  a  személyi  állomány  készenlétét  és  beriaszthatóságát  ellenőrizve  a  Kvk
végrehajtotta értesítési gyakorlatát.

12. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése /rendőrség,
mentőszolgálat, egyebek/

A  sikeres  feladat  végrehajtás  alapja,  hogy  a  felszámolásban  résztvevők  minél  hamarabb
értesüljenek az eseményről és minél hamarabb kiérkezzenek a helyszínre.

A megyei műveletirányítás feladata, hogy meghatározza a káreset felszámolásához szükséges
társszerveket, és azokat azonnal értesítse. A tűzoltók, mentők, rendőrök gyorsan a helyszínre
érkeznek a készenléti szolgálataiknak köszönhetően. A gázszolgáltató, áramszolgáltató, víz-és
csatornaművek  általában  fél  órán  belül  kiérkezik.  Speciális  képességű  társ-közreműködö
szervezet  riasztása  esetén,  annak  kiérkezéséig  a  szükséges  haladéktalan  feladatok
végrehajtásra kerülnek.

13. HTP működésének tárgyi feltételei

13.1 Gépjárművek és tűzoltó technikai eszközök üzemeltetése

A  Szolnoki  HTP  12  db,  megkülönböztető  jelzéssel  ellátott  vonuló  szert,  5  db
cserefelépítményt,  1  db  kishajót  és  a  hozzá  tartozó  1  db  hajószállító  utánfutót  tart
készenlétben.
A Szolnoki HTP rendelkezik az alapfeladat ellátásához szükséges járművekkel. 

A  gépjárművek  karbantartási,  javítási  költségei  évről  évre  növekednek.  Ez  elsősorban  a
konténer-hordozókra,  emelőkosárra,  valamint  az  autódarura  vonatkozik  –,  mely  szerek
tekintetében intézkedés történt az állagmegóvásra és a műszaki színvonal megtartására.

13.2. Szakfelszerelések állapota

A HTP technikai eszköz ellátottsága megfelelő. A készenléti szereken elhelyezett eszközök
állapota, életkora változó, karbantartásuk, felülvizsgálatuk folyamatos. Mindegyik, időszakos
felülvizsgálatra,  revízióra  kötelezett  eszköz  rendelkezik  érvényes  dokumentált
felülvizsgálattal.

13.3. A Tűzoltóság egyéni védőeszközzel, védőfelszereléssel való ellátása

A személyi állomány rendelkezik az előírt egyéni védőfelszereléssel, azok védőképességének
ellenőrzése,  előírás  szerinti  felülvizsgálata  folyamatos,  minden  váltás  során  megtörténik.
Kizárólag rendszeresített, szavatolt védőképességű egyéni védőeszközök vannak a beavatkozó
állomány  használatában.  Az  előírt  tartalékokkal  a  HTP  rendelkezik,  a  cserék,  pótlások
szükség szerint azonnal végrehajthatók.
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A speciális kisgépek használatához szükséges egyedi védőfelszerelések rendelkezésre állnak
(védősisak fültokkal, védőszemüveg, hosszú szárú bőrkesztyű, vegyvédelmi kesztyű, stb.,).
Veszélyes anyagokkal kapcsolatos beavatkozásokhoz rendelkezésre áll 2 db Vaytek és 6 db
Dräger nehéz gázvédő ruhával.

13.4. Híradástechnika, informatika

2020. második félévében központi fejlesztési ütemtervnek megfelelően a HTP híradó ügyelet
vezérlő pultját egy korszerű modern digitális riasztó rendszer váltotta fel, ezzel növelve az
üzembiztonságot.

14.  Sporttevékenység,  kapcsolattartás  a  lakossággal,  ÖTE-kel  /pl.
hagyományőrzés/

2020 évben is az aktív sporttevékenység, a versenyfelkészülés nagy hangsúlyt kapott.
A COVID-19 járványhelyzet miatt a sportversenyek azonban nem kerültek megtartásra, így a
már a több éve sikeres versenyzők nem tudták megmutatni mire képesek 2020-ban.

A  Szolnoki  HTP  támogatja  az  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesületeket.  A  képzésekben,
felkészítésekben hatékony segítséget nyújt számukra. A felszerelések, eszközök beszerzésére
javaslatot tett a HTP, és segítette a pályázatok elkészítését és beadását.

A segítő szándékú ellenőrzéseken a feltárt hiányosságok pótlására szakszerű javaslatot ad a
HTP,  a  havi  fórumrendszer  keretén  belül  szakmai  segítséget  és  iránymutatást  nyújt  a
felmerülő problémák elhárítására.

 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Dékány László tű. alezredes
parancsnok
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