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1. Bevezetés
1.1 Kiemelt feladatok a beszámolóval érintett esztendőben
A 2019. évre a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban HTP) az előző évek
tapasztalatai alapján több kiemelt feladatot tűzött ki.
Elsősorban a beavatkozó állomány szakmai felkészültségének növelése volt a legfontosabb cél.
Ezt az elméleti és gyakorlati képzés színvonalának növelésével tervezte elérni.
Nagyon fontos szempont a működési területen lévő Önkéntes Tűzoltó Egyesületek
(továbbiakban ÖTE) támogatása, elsősorban a Kőtelek ÖTE fejlesztésének, képzésének
támogatása, az önállóan beavatkozó tűzoltó egyesület fenntartása érdekében.
A HTP kiemelt feladatként tűzte ki a tűzoltó eszközök, felszerelések, járművek
karbantartottság-szintjének növelését a hatékonyság érdekében.
A tűzesetek csökkentése, megelőzése érdekében, a parancsnokság a lakosság felkészítésébe is
bekapcsolódott.

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. A megelőzés érdekében tervszerű szakmai munkát és széleskörű tájékoztatást
folytatott, a szabadtéri tűzesetek jellemző területeit komplex ellenőrzés alá vonták. Az elmúlt
évek tapasztalata alapján, a társszervekkel közös ellenőrzések eredményesnek tekinthetőek.
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, ezen
eseteknél a Katasztrófavédelem szankciókkal kapcsolatos erőteljes kommunikációjának
prevenciós hatása jól érzékelhető. A médiában több esetben megjelent, ha valaki szándékosan
megtévesztő jelzést adott, gondatlanságból, vagy szándékosan tüzet okozott, hogy milyen
következménnyel járt.
A Szolnoki HTP működési területén egy Önkormányzati Tűzoltóság (továbbiakban ÖTP)
működik, a Törökszentmiklós ÖTP. Az elmúlt évben is jelentős terhet vett le a válláról a 217
riasztást igénylő eseményével, amelyből 157 beavatkozás volt.
A Szolnoki HTP működési területén 6 Önkéntes Tűzoltó Egyesület működik. 2019-ben az
együttműködési megállapodások felülvizsgálatát és módosítását követően besorolásuk a
következő:
- Életjel ÖTE Beavatkozó I. kategóriájú,
- Kőtelek ÖTE Beavatkozó I. kategóriájú,
- Szolnok ÖTE II. kategóriájú,
- Törökszentmiklós ÖTE III. kategóriájú,
- Kengyel ÖTE III. kategóriájú,
- Rákóczifalva ÖTE III. kategóriájú.
Az ÖTE-k működőképességének biztosítása érdekében folyamatos egyeztetés történt az ÖTE
és az Önkormányzat vezetőségével. Több esetben került sor a riaszthatóság, illetve a szerelési
készség ellenőrzésére. A kapcsolattartás az előírt feladatok végrehajtása során napi szintű volt.
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Az elmúlt időszakban számos ellenőrzést folytatott le a HTP az ÖTE-k vonatkozásában,
amelyek során megállapítást nyert, hogy az ÖTE-k állománya megfelelően felkészült és
képesek feladataik szakszerű ellátására.

2. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről
2019-ben 829 káresemény felszámolása történt meg. A káresemények 660 esetben a
Szolnoki HTP működési területén, 157 esetben Törökszentmiklós ÖTP elsődleges műveleti
körzetében, 8 esetben az Életjel ÖTE, 4 esetben pedig a Kőtelek ÖTE műveleti körzetében
következtek be. A HTP, az ÖTP és az ÖTE által felszámolt káresetek 45,72 %-a (379 káreset)
tűzeset, 54,28 %-ban (450 káreset) műszaki mentés volt. Mind a tűzesetek, mind a műszaki
mentések számában az előző évhez viszonyítva emelkedés figyelhető meg.
Az előző évek adataival összehasonlítva a beavatkozások száma 2015-ig folyamatosan
csökkent, ezt követően a már említett emelkedő tendencia folytatódott. Nagyobb erőket,
eszközöket igénylő tűzoltási vagy műszaki mentési tevékenység a tűzoltósági szakterületen
nem történt.
2019-ben a Szolnoki HTP eseményeinek megoszlása a működési területén:
Esemény típusa

Tűzeset

Műszaki mentés

Beavatkozást igénylő esemény

341

319

Téves jelzés

230

97

Kiérkezés előtt felszámolt

29

8

Szándékosan megtévesztő jelzés

6

1

Utólagos tűzeset

3

0

609

425

Összesen:

5

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 a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet. A beavatkozó állomány a szabadtéri
tüzekkel, a kéménytüzekkel, és a CO-szivárgással kapcsolatos meghatározott hatósági
feladatokat elvégzi. A helyismereti foglalkozások hatósági szemlélettel kerültek végrehajtásra.
A vezetési gyakorlatokat összekötötték a tűzcsapok ellenőrzésével.
A beavatkozásokban az ÖTE-k jelentős segítséget nyújtottak. Az Életjel ÖTE 8 esetben
önállóan számolt fel káresetet, 31 alkalommal a Szolnoki HTP-vel közösen. A Kőtelek ÖTE 4
esetben önállóan számolt fel káresetet, 17 káresetnél közösen a Szolnoki HTP-vel
együttműködve.
A hatósági eljárásokkal kapcsolatban az a tapasztalat, hogy a társszervekkel közös ellenőrzések
eredményesnek tekinthetőek.

Káresetek lebontása települések szerint a HTP működési területén:
Település

Tűzeset

Besenyszög
Besenyszög-Palotás

3
3

Műszaki
mentés
5
1

Település

Tűzeset

Szolnok
SzolnokSzandaszőlős

443
28

Műszaki
mentés
296
21
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Csataszög
Fegyvernek
Hunyadfalva
Kengyel
Kőtelek
Martfű
Nagykörű
Rákóczifalva

1
0
0
4
6
0
4
9

3
5
1
0
3
3
5
4

Rákócziújfalu
Szajol
Szászberek

1
9
6

2
13
4

Tiszajenő
Tiszapüspöki
Tiszasüly
Tiszatenyő
Tiszavárkony
Tószeg
Törökszentmiklós
TörökszentmiklósSurjány
Újszász
Vezseny
Zagyvarékas

1
1
6
4
4
22
14
0

0
6
1
1
1
5
17
1

24
0
12

17
0
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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.
Törökszentmiklósi ÖTP, valamint az LTP-k, ÖTE-k ellenőrzése folyamatosan megtörtént. Az
ellenőrzések fő iránya a szolgálat ellátásának, a szerelési feladatok szabályszerű
végrehajtásának, valamint a gyakorlatok előírt módon történő megtartásának ellenőrzése volt.
Az ellenőrzések során azonnali intézkedést igénylő hiányosság nem merült fel.
A Szolnoki HTP felügyelete alatti tűzoltóságok a hatályos jogszabályoknak megfelelően
működnek.
Az ellenőrzések során azonnali intézkedésre okot adó hiányosság nem került feltárásra.
A Szolnoki HTP-n végrehajtott ellenőrzések:

Szolnoki HTP

HTP
76

KVK
42

KMSZ
24

MKI
2

MEO
2

ÖSSZ:
134

A Szolnoki HTP által végrehajtott ellenőrzések:
Törökszentmiklós ÖTP
Életjel ÖTE
Törökszentmiklós ÖTE, Szolnok ÖTE
Kengyel ÖTE
Kőtelek ÖTE
MOL LTP, Tisza Coop LTP, Bunge LTP, Legero-Lorenz LTP

7 db
2 db
2-2 db
2 db
2 db
2-2 db
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4.2 Ellenőrzések, szemlék
A Szolnoki HTP vonulós állománya rendszeresen részt vesz a hatósági feladatok
végrehajtásában. Csoportonként ki lett jelöve egy-egy fő, aki a helyismereti gyakorlatokon a
bejárás során tapasztalt tűzvédelmi hiányosságokat rögzítette és a szolgálatparancsnokon
keresztül a parancsnoknak megjelentette. A feltárt hiányosságok és az elhárításukra vonatkozó
javaslatok a helyi tűzvédelmi szakemberrel minden esetben egyeztetésre kerültek. A
hiányosságok minden esetben jelentésre kerültek a kirendeltség-vezetőnek, Hatósági
Osztálynak.
A HTP rendszeresen végez hatósági részfeladatokat a tűzcsapok ellenőrzésével, szabadtéri
tüzekkel, kéménytüzekkel és szén-monoxid-szivárgással kapcsolatban.

5. Az állomány képzése, képzettsége
Elkészültek és jóváhagyásra kerültek a Szolnoki HTP, Törökszentmiklósi ÖTP, az LTP-k és az
Életjel ÖTE 2019. évi kiképzési tervei. A kiképzési terveknek megfelelően zajlott az állomány
napi kiképzése. A kiképzési tervekben foglaltak és a felterjesztett képzési igények alapján
folyamatosan történt a Szolnoki HTP, a Törökszentmiklósi ÖTP, az LTP-k, és az Életjel ÖTE
állományának képzése.
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 felmérésre került az állomány
elméleti és gyakorlati ismereteinek tudása. A szintfelmérést az állomány minden tagja sikeresen
hajtotta végre. Az összesített eredmények javuló tendenciát mutatnak.
Az elmúlt évekhez hasonlóan több továbbképzésen vett részt a HTP állománya. Többek között
bővítette és fejlesztette a gépjárművezetők tudását. A gépjárművezetői alaptanfolyam II.
modulját 3 fő teljesítette. A JNSZ MKI szervezésében 9 fő szerezte meg a gépjárművezetéshez
szükséges ügyintézői kártyáját.
2019. évben állományból szolgálati célú kishajó-vezetői vizsgán 4 fő sikeres vizsgát tett.
Központi és helyi szervezésű szaktanfolyamokon is részt vett az állomány. A központi képzések
közül meg kell említeni a kompresszorkezelői tanfolyamot, szerparancsnoki képzést, a tűzoltó
I. képzést.
Nagy hangsúlyt fektetett a HTP a helyben tartott és bizonyítványt adó képzésekre is. Ilyen volt
a gépjárműfecskendő-kezelői tanfolyam és a műszaki mentő cserefelépítmény
berendezéseinek, eszközeinek kezelésére szervezett tanfolyam és vizsga is.
A korábbi időszakhoz hasonlóan fontosnak tartotta és kiemelten kezelte a parancsnokság az
önkéntes és a létesítményi tűzoltók szakmai fejlődését is, ezért számukra 40 órás tűzoltó
alaptanfolyamot szervezett, Szolnokon 2019. november 11 - november 15. között. Ennek
eredményeként összesen 10 fő tett sikeres vizsgát, így a szakmai feltételeket teljesítették. A
Tiszacoop LTP-n 5 fővel, a MOL LTP-n 3 fővel, az Életjel ÖTE-n 2 fővel bővült az előírt
szakmai végzettséget szerzők létszáma.
2019. évben a szakmai színvonal növelése céljából, a képzési tervben előre be nem tervezett
képzéseket is lebonyolított a HTP.
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A ciklikus képzésben meghatározott témakörökön túl, több esetben, az ellenőrzések során
tapasztalt hiányosságok kiküszöbölésének érdekében soron kívüli képzések kerültek
megtartásra.
A HTP létszámába a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett hallgató nem került. Jelenleg
két fő folytat tanulmányokat ebben az oktatási intézményben.

6. Tűzvédelem, tűzmegelőzés- a tűzvédelem érdekében tett intézkedések, az
azzal kapcsolatos feladatok
6.1 A HTP tűzmegelőzési tevékenysége, tűzvédelmi célellenőrzések, tűzcsapok
ellenőrzése, egyebek
A működési terülen lévő tűzcsapok vonatkozásában a Szolnoki HTP bevonásával a
Kirendeltség célellenőrzéseket tartott, melyek során 104 db tűzcsapot vizsgáltak meg. Az
ellenőrzéseket követően a Hatósági Osztály megtette a hatáskörébe tartozó intézkedéseket és
felhívta az illetékes közműszolgáltatót a szabálytalanságok megszüntetésére.
A Szolnoki HTP helyszínre riasztott tűzoltásvezetője 11 esetben kéménytűzet és 10 esetben
szén-monoxid mérgezést követő helyszíni célellenőrzést folytatott le.
Szabadtéri tüzeket követően a HTP állománya tűzvédelmi célellenőrzéseket hajtott végre.
2019-ben összesen 290 ilyen eset történt.

6.2 Megelőzést szolgáló rendezvények
A Szolnoki HTP a közérdeklődésre számot tartó eseményeiről és beavatkozásairól készített
képanyagokat, írásos beszámolókat a szakterületek vezetőivel történő egyeztetés után
folyamatosan továbbította a JNSZ MKI szóvivőjének. A médiával történő kapcsolattartás a
megyei sajtószóvivő koordinálásával történt. A megyei honlapon a fontosabb tűzoltósági
események megjelentek.
A „Nyitott Szertárkapuk Program”-ban az érdeklődő lakosság számára biztosítva volt a
betekintési lehetőség, a tűzoltóság mindennapi életébe.
A kapcsolattartás lényeges eleme az óvodások, iskolás diákok fogadása nyílt napok keretein
belül, illetve részvétel az oktatási intézmények által szervezett programokban. A beszámoló
időszakában közel 700 gyermek látogatta meg a tűzoltósági programokat.
A HTP a működési területén szervezett települési rendezvényeken folyamatosan részt vett. A
rendezvényeknek köszönhetően a megye több ezer lakosa ismerhette meg közelebbről a
Tűzoltóság tevékenységét. Az érdeklődés a lakosság részéről folyamatosan növekszik.
A HTP tevékenysége során törekedett a katasztrófavédelmi hivatás megismertetésére, illetve a
2019. évi célkitűzéseket szem előtt tartva, az önkéntes szervezetekkel, illetve hatósági
tevékenységekkel kapcsolatos közérdekű események publikálására.

7. Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-kkel, azok értékelése
A Szolnoki HTP a Törökszentmiklósi ÖTP-vel, az Életjel-, Kőtelek-, Kengyel-, Szolnok-,
Törökszentmiklós-, és Rákóczifalva ÖTE-vel, rendelkezik hatályos együttműködési
megállapodással.
A jogszabályi változások miatt a 2019. évben az ÖTE-k együttműködési megállapodásai új
feltételekkel újrakötésre kerültek.
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2019. február 15-én az Kőtelek ÖTE sikeresen teljesítette a Minősítő és Rendszerbeállító
Gyakorlatát.
2019. december hónapban végrehajtásra került a Szolnok ÖTE esetében az éves minősítő
gyakorlat.
Az ÖTE-k működőképességének biztosítása érdekében folyamatos egyeztetés történt az ÖTE
és az Önkormányzat vezetőségével. Több esetben került sor a riaszthatóság, illetve szerelési
készség ellenőrzésére. A kapcsolattartás az előírt feladatok végrehajtása során napi szintű volt.
Az elmúlt időszakban számos ellenőrzés került lefolytatásra az ÖTE-k vonatkozásában,
amelyek során megállapítást nyert, hogy az ÖTE-k állománya megfelelően felkészült 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 2019. évben folyamatos volt.
Az ÖTP parancsnoka a havi tűzoltó-parancsnoki vezetői értekezleten rendszeresen részt vett,
beszámolt az ÖTP tevékenységéről. Negyedéves szakmai beszámolóit elkészítette a Szolnoki
HTP parancsnoka részére.
A Munka Törvénykönyvében meghatározott havi munkaidőt tartják, így azt senki nem lépi túl,
illetve a munkaidők a jelenléti ívvel együtt vezetve, rögzítve vannak.
A személyi állomány képzése, továbbképzése a vonatkozó rendeletek és a BM OKF által
kiadott szabályzók és tervek szerint történt. A kijelölt állomány a központi képzéseken,
továbbképzéseken részt vett. Az állomány időszakos munkavédelmi oktatása megtörtént.
Az éves orvosi alkalmassági vizsgálatokon 2019-ben mindenki megjelent.
A rendeletben meghatározott egyéni védőfelszerelésekkel az állomány minden tagja
rendelkezik. A felülvizsgálatok végrehajtása megtörtént, az ellenőrzések során nem merült fel
hiányosság velük kapcsolatban.
Az ÖTP I. szereként 2017. évben rendszerbeállításra került egy Renault Prémium típusú
gépjárműfecskendő. A jármű az előírásoknak megfelel, előírt szakfelszerelésekkel rendelkezik.
Tartalék szerként egy Renault Manager 3000 gépjárműfecskendő van üzemben tartva.
A tűzoltóságon használt szakfelszerelések felülvizsgáltak, biztonságos munkavégzésre
alkalmasak.
Az ÖTP jelentési kötelezettségének folyamatosan eleget tett, tűzeseti adatszolgáltatását
határidőre teljesítette.
Az ÖTP tevékenységét folyamatosan ellenőrizték a felügyeleti szervek. Az ellenőrzések során
feltárt hiányosságok pótlása, javítása megtörtént, a jelentések és a tett intézkedések Szolnok
HTP parancsnokának megküldésre kerültek.

9. A polgári védelmi feladatok ellátása
9.1 A végrehajtott lakosságvédelmi ellenőrzések statisztikai adatai, a feltárt
hiányosságok elemzése
Az ellenőrzéseket a jogszabályi kötelezettségeinknek eleget téve, a HTP a térség
veszélyeztetettségéhez igazodva hajtotta végre - a hangsúlyt a megelőzésre helyezve. Az elmúlt
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években kialakított ellenőrzési tevékenységre építve tudatos megelőző munkát folytatott.
Felülvizsgálta, majd kibővítette a nyilvántartott kockázati helyszíneket. A hatékony megelőzés
érdekében az illetékességi területhez tartozó települések belvízelvezető rendszereinek soron
kívüli felülvizsgálatát már év elején megkezdte.
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. Fegyvernek, Törökszentmiklós esetében a települések
önkormányzatai folyamatosan keresik az anyagi lehetőségeket a kritikus elvezető szakaszok
rekonstrukciójára, bővítésére.
A rendkívüli időjárási események hatékony kezelésének érdekében különös figyelmet fordított
a határozattal kijelölt technikai eszközök rendelkezésre állásának és az egyéb vízi
létesítmények, kisvízfolyások és víztározók helyszíni ellenőrzésére.
Az érintett társszervekkel közösen felülvizsgáltuk a téli rendkívüli időjárási kockázati
helyszíneket.

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
Településein jelentkező védekezési feladatok zömét, így elsősorban a rövid idő alatt lehulló,
nagy mennyiségű csapadékból adódó vízkár-elhárítási teendők alkották az elmúlt években.
Az 2018/2019-es tél újra melegebb volt a sokévi átlagnál, különösen 2019 februárja. A
csapadékviszonyokat tekintve pedig összességében szárazabb volt, 27%-kal kevesebb csapadék
érkezett, mint az 1981-2010-es időszakban. 2019 tavaszának az első fele a szokásosnál
melegebb és szárazabb, a második fele hűvösebb és csapadékosabb volt.
A 2019 évi nyár is a szokásosnál melegebben alakult, az évszak középhőmérséklete 22,3 °C
volt, ami 2,1 °C-kal haladja meg az 1981–2010-es átlagot. Minden hónapban előfordult
hőhullámos nap (25 °C feletti napi középhőmérséklet): a leghosszabb hőhullám (4 nap) június
közepén volt, míg a legmelegebb időszak 2019. augusztus 10-12 közé esett. A HTP alatt
működő katasztrófavédelmi megbízott már június első heteiben bekérte a településektől az
ivóvíznyerő helyek és a tömegtartózkodásra alkalmas klimatizált helyek pontosított listáját. A
megyeszékhelyen aktivizált, rendkívüli időjárási (hőség) Intézkedési Terv alapján a város
vezetése minden hőségnapon, a város több pontján vízosztást tartott. A háromhavi
csapadékmennyiség országos átlagban, mintegy 11%-kal volt kevesebb, mint az 1981-2010-es
normál. Az egész évszakban gyakoriak voltak a károkozó felhőszakadások, jégesők. A legtöbb
felhőszakadás június 16 és 23. között, valamint július végén, augusztus 1-jén és 13-án alakult
ki. 2019 ősze szintén melegebb volt a szokásosnál, míg csapadék tekintetében az évszak kissé
szárazabbnak tekinthető az átlagnál.
A 2019. év folyamán a prognosztizált helyzetet jelentősen meghaladó, extrém időjárási helyzet
a működési területen nem alakult ki. Megállapítható, hogy a káresemények száma nem az
extrém időjárási helyzetek kiemelkedő tendenciájából adódik, hanem az időjárás rendkívül
hektikusan változó periódusának lerövidüléséből. Bár a csapadék éves mennyisége az átlagos
körül mozog, az időbeli eloszlása nem volt egyenletes.
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Az ár- és belvízi helyzet egyszer sem haladta meg az idei évben az extrém helyzeteket, így a
településeken sem haladta meg a I. védekezési fokozatot. Lokálisan fordultak elő kisebb
elöntések, de ezek elsősorban a mélyebben fekvő településrészek szikkasztó árkainál alakultak
ki pár napos idő intervallumban.
2019-ben a Szolnoki települési önkéntes mentőcsoport tagjai egy esetben vettek részt
lakosságvédelmi tevékenységben. Szolnokon közúti baleset következtében kialakult
torlódásnál ivóvíz osztását vállalták magukra.
A polgári védelmi szervezetek gyakorlatainak keretében 190 fő részesült felkészítésben.
Gyakorlataik a 3 évente esedékes települési veszélyelhárítási-terv gyakorlatokból,
vízkárelhárítási komplex és külső védelmi terv gyakorlatokból állt össze.
A közösségi szolgálat végrehajtása során a Szolnoki HTP részt vett a tanulók
katasztrófavédelmi ismereteinek bővítésében.

9.4 Tájékoztató a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségről, lebiztosított
eszközökről és szolgáltatásokról.
Határozattal kijelölt befogadó hely Szolnok város esetében 6 darab található. A Szolnok Városi
Kollégium Baross úti székhelyintézménye, a Szolnok Városi Kollégium Bán úti tagintézménye,
a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Szolnoki
Széchenyi István Gimnázium, a Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és
Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola, és a Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata
Mátyás király úti telephelye. A felsoroltakon kívül szükség melegedőhelyek is számba vannak
véve.
Az országban elsőként a székhely szerint Szolnok MJV Önkormányzatának példaértékű
elhatározásával, rendelkezik a város 3 db olyan összkomfortos szükséglakással, amelyek
hatalmas segítséget nyújtanak a bajbajutottak számára. A lakások átmeneti időszakra jelentenek
megnyugtató megoldást az ideiglenesen fedél nélkül maradt családok számára. Szervezetet
érintő, gazdasági vagy anyagi szolgáltatással kötelezett szervezet vagy természetes személy
nincs a Kirendeltség illetékességi területén.
Az elmúlt 20 évben azonban mindig akadt arra példa, hogy a települések rendkívüli
helyzeteikben igénybe vették saját és/vagy a településen működő más gazdasági társaság
eszközeit utólagos elszámolással. A település elégséges védelmi szintjéhez szükséges
eszközökről, melyek rendelkezésükre állnak, minden évben kimutatást küldenek.
A fentiek jegyében a szervezet szakmai támogatásával 2012-től folyamatos az önkormányzatok
azon tevékenysége, hogy legyenek polgármesteri határozattal lebiztosított technikai eszközök
is, melyek így az alapvető szolgáltatások biztosítása érdekében a település önmentő képességét
növelik. Az eszközök a tulajdonosok egyetértésével kerültek kijelölésre.
A HTP a rendkívüli téli időjárásra történő felkészülés során évről-évre egyik legmeghatározóbb
feladatnak tartja a települések és az ott élő lakosság védelmi felkészültségének aktualizálását.
Ezáltal a pontosítás kiterjed az adattárakban szereplő és a téli hóeltakarításba bevonható erők,
eszközök valódiságának ellenőrzésére. Folyamatos kapcsolattartás mellett a települések
katasztrófavédelmi megbízottjaival történik az adatok ide vonatkozó frissítése.
A Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség a tűzoltóság közreműködésével 2013 óta végzi a
lebiztosított és a határozattal nem lebiztosított eszközök helyszíni rendelkezésre állásának,
üzemképességének ellenőrzését.
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A 108 db nyilvántartott technikai eszközből 47 db az agrárszektorban tevékenykedő családi
gazdálkodóknál, vagy gazdálkodó szervezeteknél található. A számok jól mutatják, hogy e
szektor képviselői a legalkalmasabbak és legelhivatottabbak a téli rendkívüli időjárási
események felszámolásában. Bevett gyakorlat azonban az is, hogy a település polgármestere az
adott eseményhez igazodva igénybe vesz olyan technikai eszközt, ami nincs lebiztosítva, vagy
esetleg egyéb, a rendkívüli időjárási események kapcsán bevonható eszközök nyilvántartásában
sem szerepel. Ezen mérlegelési lehetőséget kihasználva a településeknek szélesebb eszközpark
van a látókörében, mint a Katasztrófavédelemnek.

10. Gyakorlatok
A Szolnoki HTP és Törökszentmiklósi ÖTP 2019. évi gyakorlattervei a vonatkozó
előírásoknak megfelelően elkészültek. A tervezett gyakorlatok KAP rendszerre történő
feltöltése megtörtént. A tervezett gyakorlatok megtartottuk. A gyakorlatok ellenőrzését a
Szolnoki HTP parancsnoka és a Szolnoki KVK tűzoltósági felügyelője hajtotta végre.
A Szolnoki HTP megtartotta a parancsnoka által szervezett parancsnoki ellenőrző
gyakorlatokat, JNSZ MKI által megszervezett területi szintű ellenőrző gyakorlatot. Az
ellenőrző gyakorlatok minden esetben „Megfelelt” minősítést kaptak.
Elkészítette és felterjesztette a Szolnoki HTP a saját, valamint a Törökszentmiklósi ÖTP
2019. évi gyakorlattervét.
Gyakorlatok száma 2019-évben

Szolnok
HTP

Helyismereti
foglalkozás

Szituációs begyakorló
gyakorlat

Ellenőrző
gyakorlat

Egyéb gyakorlat

Összesen

36

12

6

12*

66

*Favágási és műszaki mentési gyakorlat
A Szolnoki HTP Törökszentmiklósi ÖTP-vel, a Bunge LTP-vel, valamint a MOL LTP-vel
hajtott végre közös felkészülési gyakorlatot.
A végrehajtott gyakorlatok és az elméleti képzések hozzásegítették az állományt a szakszerű és
balesetmentes munkavégzéshez.

11. Ügyeleti tevékenység
11.1 Híradó ügyeleti tevékenység
A Szolnoki HTP ügyeletének szakmai feladat végrehajtásában az év folyamán nem történt
változás. A riasztási mechanizmus a műveletirányítás és a helyi ügyelet között összehangolt.
Annak érdekében, hogy a korábban is megfelelő szintű együttműködés még szorosabbá
válhasson, a fő- és műveletirányító ügyelettel a főügyeleti osztályvezető által szervezett területi
szintű képzéseken vett részt a HTP állománya.
Folyamatos a kapcsolattartás az ügyeletek között, illetve a vezetői szinten. A szoros napi
kapcsolatnak és megfelelő információáramlásnak köszönhetően a HTP ügyelet szakmai rutinja
folyamatosan fejlődik.
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Az informatikai ismereteket és a helyismereti képességet önképzés keretében fejleszti az
állomány. A káresemények hatékony kezelésének alapja a gyakorlás. Ennek érdekében az
ügyelet tömeges eseménykezelési gyakorlatokon vett részt, valamint a rádióforgalmazási
ismeretek szinten tartása és fejlesztése érdekében a műveletirányítás rádióforgalmazási
feladattal bízta meg a HTP ügyeletét.
A tűzjelzést fogadó központ az elmúlt években jelentős fejlesztéseken esett át. A megyei
informatikai osztály javaslatai alapján, a mai követelményeknek megfelelő rendszer lett
összeállítva.

11.2 Segélyhívások fogadása
A segélyhívások Miskolcra és Szombathelyre érkeznek, ahol szakképzett, több nyelven beszélő
operátorok fogadják a hívásokat. Az információk összegzése után, ha az esemény felszámolása
a Katasztrófavédelem feladata, tovább kapcsolják a hívást az illetékes műveletirányításnak.
Az Igazgatóság fő- és műveletirányító szolgálata 2016. január 1-től a Szolnoki
Rendőrkapitányságon a Tevékenyég Irányító Központban látja el a feladatát.
A segélyhívások gyors osztályozása, és feldolgozása érdekében gyakorlatokat szerveznek. 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
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.
A belügyminiszter által irányított szervek reagáló képességét időszakonként ellenőrizni
szükséges. A 2019. évben a Kirendeltség végrehajtotta az elrendelt értesítési gyakorlatot. A
kiértesített és berendelt állomány jóval a normaidő letelte előtt végrehajtotta a kitűzött
feladatokat.

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.
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A megyei műveletirányítás feladata, hogy meghatározza a káreset felszámolásához szükséges
társszerveket, és azokat azonnal értesítse. A tűzoltók, mentők, rendőrök gyorsan a helyszínre
érkeznek. A gázszolgáltató, áramszolgáltató, víz-és csatornaművek általában fél órán belül
kiérkezik. Ha más társszervre van szükség (pl. tűzszerész, búvár, stb.), több óra is eltelhet a
kiérkezésükig. A feladatok szakszerű tervezésével és szervezésével ez nem okoz jelentős
fennakadást a tűzoltásban, műszaki mentésben.

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 üzemeltet.
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.
A gépjárművek karbantartása, a műszaki-biztonsági tiszt ellenőrzése mellett heti
rendszerességgel – hétfői napokon – zajlott. A karbantartások, illetve a váltások során feltárt
műszaki meghibásodások javítása tervszerűen, a JNSZ MKI Műszaki Osztályának
koordinálásával végrehajtásra kerültek.
Az adatszolgáltatásokat, gépjárművekkel kapcsolatos jelentéseket az előírt tartalommal
rendszeresen felterjesztette a műszaki biztonsági tiszt.

13.2. Szakfelszerelések állapota
A HTP technikai eszközellátottsága megfelelő. A készenléti szereken elhelyezett eszközök
állapota, életkora változó, karbantartásuk, felülvizsgálatuk folyamatos. A 2019. évben
tapasztalható hosszabb járműjavítási ciklusok ellenére a készenléti szolgálat megszervezését
meg tudta oldani a Parancsnokság.
Minden időszakos felülvizsgálatra, revízióra kötelezett eszköz rendelkezik érvényes
felülvizsgálattal, és a szükséges felülvizsgálatokat igazoló dokumentációval. A technikai és
egyéni védőeszközök felülvizsgálatát a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Műszaki Osztályának koordinálásával, az arra jogosult szakcégek végezték el. A
sűrített levegős palackok töltését az épületben lévő Posseidon típusú kompresszor segítségével
hajtják végre. A speciális kisgépek használatához szükséges egyedi védőfelszerelések
rendelkezésre állnak (védősisak fültokkal, hosszú szárú bőrkesztyű, vegyvédelmi kesztyű,
stb.,).
Veszélyes anyagokkal kapcsolatos beavatkozásokhoz rendelkezünk 1 db Trellchem, valamint
6 db Dräger nehéz gázvédő ruhával.

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.
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Kizárólag rendszeresített, szavatolt védőképességű egyéni védőeszközök vannak a bevetési
állomány használatában.

13.4. Híradástechnika, informatika
A működési területen található tűzoltóságok vonatkozásában az elmúlt évek alatt a
kommunikációs eszközökben lényeges változás történt. 2017. év végén a 2008-ban beszerzett
kézi EDR rádiókat lecserélték. A hivatali munkarendben dolgozók által használt számítógépes
eszközök az elmúlt év során korszerűbb eszközökre történő cseréje többségében megtörtént.

14. Sporttevékenység,
hagyományőrzés/

kapcsolattartás

a lakossággal,

ÖTE-kel

/pl.

A Szolnoki HTP-n nagy hagyománya van a sporttevékenységeknek. A tűzoltó sport és szakmai
versenyeken, a TFA (legerősebb tűzoltók versenye), toronyfutó rendezvényeken rendszeresen
részt vesz az állomány. A szolnoki tűzoltók évek óta a hazai és külföldi szakmai versenyeken
az élmezőnyben végeznek.
A szakmai versenyeken túl az állomány egyéni és csapatversenyei is támogatást élveznek. A
HTP tagjai futóversenyeken, íjászversenyeken, horgászversenyeken, fekve-nyomó
versenyeken rendszeresen részt vesznek, és szinte mindig jó helyezésekkel térnek vissza.
A Szolnoki HTP támogatja az Önkéntes Tűzoltó Egyesületeket. A képzésekben,
felkészítésekben hatékony segítséget nyújt számukra. A felszerelések, eszközök beszerzésére
javaslatot tett, és segítette a pályázatok elkészítését és beadását.
A Szolnoki HTP, a működési területén az óvodák, iskolák felkérésére lakosságfelkészítés
céljából több helyszínen is bemutatót tartott. A Szolnok HTP, a Törökszentmiklós ÖTP, az
Életjel ÖTE, a Kőtelek ÖTE és a Kengyel ÖTE is részt vett a BM OKF által szervezett „Nyitott
Szertárkapuk Program”-ban.
A program keretében 2019. május 25-én több száz gyerek jött a laktanyákba a szüleikkel, és
ismerkedett meg a tűzoltók munkájával.
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Dékány László tű. alezredes
parancsnok
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