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I.Bevezetés

A Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2012. január 01-gyel jött létre az egységes
katasztrófavédelmi  szervezet  helyi  szerveként,  a  Borsod-Abaúj-Zemplén  Megyei
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság,  Tiszaújvárosi  Katasztrófavédelmi  Kirendeltsége  közvetlen
irányítása  alatt.  A  szervezeti  állománytábla  alapján  a  Tiszaújvárosi  Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság  közvetlen  alárendeltségébe  került  a  tiszaújvárosi,  és  a  mezőcsáti
katasztrófavédelmi megbízott. 
2015. október 1-től megkezdte működését a Mezőcsáti Katasztrófavédelmi Őrs, melyen 18 fő
hivatásos állományú tűzoltó teljesít szolgálatot váltásos szolgálati rendben, így a működési
területünkön tovább nőtt  a tűz-,  és  a  közbiztonság.  Az őrsön hivatali  munkarendben 2 fő
dolgozik, az őrsparancsnok és a katasztrófavédelmi megbízott. A katasztrófavédelmet érintő
meghatározott hatósági ügyekben ők is részt vesznek.

 A Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe 1025,93 km2, lakosok
száma 64349 fő, ahol 33 település található, melyből 3 város. A székhelytelepülésen 19 darab
középmagas épület van. A Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóság veszélyeztetettség tekintetében
több  irányú.  Legjelentősebb  veszélyforrások:  a  MOL  Petrolkémia  ZRt.-  korábban  TVK
NyRt.-  iparterületén megtalálható üzemek, üzemegységek,  MOL Nyrt.  Tiszai Olajfinomító
tartálypark és létesítményei. Folyóvizeink (Tisza folyó, illetve a Sajó folyó, Hejő patak, Hejő
– Szarda övcsatorna, és a Csincse patak), vízgyűjtő területe nagy, így áradások alkalmával a
veszélyeztetettség  nő.  A  közúti  veszélyes  áruszállítás,  kamion  forgalom,  megnövekedett
személyforgalom  (az  M3-as,  M30-as,  35-ös  számú  közlekedési  utak),  a  jelentős  vasúti
forgalom és a vasúton történő veszélyes áruszállítás, a nagy területeket magába foglaló nádas,
illetve szárazfűvel borított területek. 

2021-ben  a  Tiszaújvárosi  Hivatásos  Tűzoltóparancsnokság  készenléti  szolgálatot  ellátó
állománya,  a  mentő  –  tűzvédelem  területén  a  hatályos  jogszabályok,  belső  szabályzók
előírásait  betartva  végezte  tevékenységét,  eleget  téve  ezzel  a  törvényben  megfogalmazott
kötelezettségének, a lakosságvédelmi követelményeknek.

1. A beszámolási év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai  

A 2021.  évben  megjelent  és  hatályba  lépett  belső  szabályzó  intézkedéseket  az  állomány
folyamatosan megismerte és az abban foglaltakat a mindennapos munka során hatékonyan
alkalmazza. A szervezet átalakulásával összefüggő feladatokat az állomány tudomásul vette –
elfogadta és a határidős  feladatokat  teljesítette.  A képzések és továbbképzések,  rendkívüli
oktatások keretén belül szerzett tudásuk birtokában az állomány tagjai a mentő –tűzvédelem
területén  adódó  feladatokat  magas  szinten  hajtották  végre.  A  jogszabályi  változásokat
folyamatosan feldolgozzuk és ezek szervezett képzések és önképzések formájában oktatásra
kerülnek.  Az állomány fizikai  állóképessége átlagon felüli,  a  szinten  tartásához szükséges
felszerelések, eszközök biztosítottak,  ezek fejlesztése folyamatos. Fontos szerepet kapott,  a
teljesen megfiatalodott készenléti szolgálatot ellátó állomány szolgálati csoportokba történő
beillesztése, hatékony szakmai munkára való nevelése. A Mezőcsáti Katasztrófavédelmi Örs
beindítása 2015.október 01-gyel megtörtént. 



2. Az elmúlt évi tevékenység általános jellemzése   

A beszámolási  időszak  beavatkozások  szempontjából  bőven  adott  feladatot  tűzoltóságunk
számára.  A  nagy  területeken  megjelenő  magas  füves  területeken,  nagy  kiterjedésű
nádasokban,  illetve  fásításokban keletkezett  tüzek a  tavaszi  és  őszi  időszakban jelentenek
nagy feladatot számunkra. 
Műszaki mentési  tevékenységünk nagy része az M3-as, M30-as, 35-ös számú közlekedési
utak megnövekedett személy- és teher forgalma miatt kiemelkedő. 

Mentő tűzvédelmi tevékenységünk a 2021. év során technikailag megfelelően biztosított volt-
gépjárműparkunk fiatal – a beavatkozó állomány jól képzett. 

A  Tiszaújvárosi  Hivatásos  Tűzoltóparancsnokság  működési  területén  4  Önkéntes  Tűzoltó
Egyesület (továbbiakban: ÖTE), és 1 főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság (továbbiakban:
LTP) működik. Belső szabályozók alapján kerültek az önkéntes és létesítményi tűzoltóságok
is a HTP-k szakmai irányítása és felügyelete alá. 

A Tiszaújvárosi HTP működési területén három önkéntes tűzoltó egyesület működik. 

- Mezőcsát és Környéke Önkéntes Tűzoltó Egyesület (B-A-Z. megye)
- Szakáld Önkéntes Tűzoltó Egyesület (B-A-Z. megye)
- Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Hajdú-Bihar megye), 
- Tiszadobi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Az egyesületek rendelkeznek a tűzoltóparancsnoksággal együttműködési megállapodással. Az
ebben foglaltakat maradéktalanul teljesítik. 
Önkéntes  egyesületeink  sikeresen  pályáznak  a  Belügy  Minisztérium  Országos
Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  és  a  Magyar  Tűzoltó  Szövetség  által  közösen  kiírt
pályázatokra.

A  Tiszaújvárosi  HTP  működési  területén  egy  főfoglalkozású  létesítményi  tűzoltóság
működik.
- FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. Tiszaújváros

Technikailag  magas  szintet  képviselő  létesítményi  tűzoltóság  és  a  tűzoltóparancsnokság
között évek óta meglévő együttműködési megállapodás van érvényben.

II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről

1. Statisztikai adatok: tűzesetek-műszaki mentések-beavatkozást igénylő események  

A  2021.  január  01.  –  2021.  december  31.  közötti  időszakban  335  beavatkozást  igénylő
esemény  volt,  122  esetben  kaptunk  téves  jelzést  és  10  eset  volt,  mikor  egységeink
szándékosan  megtévesztő  jelzéshez  vonultak.  A  Tiszaújvárosi  Hivatásos
Tűzoltóparancsnoksághoz 6  esetben  érkezett  bejelentés  utólagos  tűzesetről,  míg  33
alkalommal a lakosság kiérkezésünk előtt felszámolta a jelzett káreseményt. A beszámolási
időszakban  Polgár  területére  koncentrálódó  események  a  következőképpen  alakultak:
beavatkozást  igénylő  esemény  41  volt,  ezzel  szemben  téves  jelzés  13,  a  kiérkezés  előtt
felszámolt események száma 5, az utólagos tűzesetek száma 0, ami az ügyeletünkre eljutott.
Szándékosan megtévesztő jelzés nem volt. (1. számú mellékleten megjelenítve) 



III. Vonulási adatok a tárgyévben

1. A tűzoltóparancsnokság által ellátott feladatok, ÖTE-k tevékenysége. Tűzesetek,  
műszaki mentések jellemzői

A  tűzoltóparancsnokság  fő  tevékenységi  köre,  a  mentő  tűzvédelmi  feladatok  szakszerű
ellátása, polgári védelmi feladatok végrehajtása, hatósági részfeladatok elvégzése. Ezek közül
a tűzoltási és műszaki mentési feladatok jelennek meg nagy számban. 
Az  önkéntes  tűzoltó  egyesületeink,  az  érvényben  lévő  jogszabályoknak  megfelelően,
együttműködési  megállapodással  rendelkeznek.  A  megállapodásokban  foglalt  feladataikat
megfelelő szinten látják el,  a parancsnokság feladatait  elősegítik.  A féléves ellenőrzéseken
kooperatívak,  az  esetleges  hiányosságokat  rövid  időn  belül  javítják.  A  BAZ  MKI  által
megtartott  átfogó  ellenőrzések  hiányosságot  nem  tártak  fel.   Az  előírt  képzéseken  részt
vesznek, a pályázatokon sikeresen szerepelnek. 
A  székhelytelepülésekkel  kapcsolatuk  jó.  A  négy  tűzoltó  egyesületünk  közül  három
rendelkezik  gépjárműfecskendővel,  az  éves  munkavédelmi  képzéseket  megtartják.  A
járműveikre málházott eszközöket nagy szakértelemmel kezelik, a karbantartásukat gondosan
végzik. Az egyéni védőeszközeik megfelelőek, pályázati forrásokból folyamatosan fejlesztik,
pótolják az elhasználódott eszközöket. 
Felügyeleti  tevékenységünk  mellett,  segítjük  munkájukat  –  egyes  szakfelszerelések
felülvizsgálatát a parancsnokság térítésmentesen végzi. 

Működési területünkön a 2021. évben 170 db műszaki mentési feladat, 165 db tűzeset volt. 

A  tűzesetek  döntő  hányada  külterületen  –  szárazfüves  vegetációs  területen  történt.
Belterületen  keletkezett  tűzesetek  –  lakóingatlanoknál,  lakóövezetekben  –  eseményszáma
kevesebb volt. 
A külterületen bekövetkezett tűzesetek nagysága a 10 m2-től, egészen a több 10 Ha–ig terjedő
nagyságot is elérték. 

Műszaki  mentési  feladatok  végrehajtása  a  közúti  járművekben  keletkezett  balesetek
eseményeinél magas. Beavatkozások nagy része az M3-as, M30-as, 35-ös számú közlekedési
utak megnövekedett személy- és teher forgalma miatt kiemelkedő. 

2. Kiemelkedő káresemények   

2021. 02. 21. Polgár, Wesselényi utca 15. szám alatt egy régi, felújításra
váró vályogház oldalfala bedőlt. A lakás lakhatatlanná vált. A kárelhárítás
vezetője  körbe  kordonszalagozta  az  épületet  és  felhívta  a  tulajdonos
figyelmét,  hogy  a  ház  életveszélyes,  gondoskodjon  a  ház  lebontásáról,
valamint  vegye  fel  a  Polgármesteri  Hivatallal  a  kapcsolatot  a  további
értékmentés miatt.
Anyagi kár nem keletkezett, személyi sérülés nem történt.

2021. 05. 19. Polgár, Rozmaring utca 31. szám alatt egy családi ház mögé
épített  körülbelül  8x12  méter  alapterületű  4  méter  belmagasságú,
téglaépítésű, palafedésű autószerelő műhelyként funkcionáló melléképület
égett  teljes  terjedelmében.  Az  egység 3  db "C" sugárral  avatkozott  be



kihozott  1 db acetilén,  1 db oxigén és 1 db CO palackot.  A palackokat
hőhatás  érte.  Visszahűtésük  megtörtént.  Az  acetilén  palack
feszmentesítését  a  helyszínre  érkező  mesterlövész  elvégezte.  Személyi
sérülés  nem  történt.  Tulajdonos  biztosítással  rendelkezik.  Kárérték
körülbelül 15 millió Ft. Keletkezési ok, vélelmezetten villámcsapás. 
A beavatkozás ideje alatt összesen 9 házból 14 lakó hagyta el ideiglenesen
otthonát. A káreset után visszamehettek az otthonaikba.

2021.  06.  22.  Polgár  külterületén  M3  autópálya  Budapest  felé  vezető
szakaszán  a  173  +  500  km  szelvényénél  egy  20  személyes  magyar
rendszámú IKARUS E-13 autóbusz ismeretlen okból kigyulladt. A járműben
18 ukrán vendégmunkás utas, és a magyar buszsofőr utazott, akik
nem sérültek, - időben elhagyták a buszt. A tüzet 2 "D" habsugárral, és
kéziszerszámokkal  eloltottuk.  Kárérték  kb.  10  millió  Ft.  Az  esettel
kapcsolatban  tűzvizsgálat  indult,  a  tűzeseti  helyszíni  szemlét  a  Hajdú
KMSZ végezte el.

2021.  10.  11.  Polgár  külterületén  –  2670.  hrsz.  -  egy  6  x  4  méteres
alapterületű hétvégi ház egyik szobájában egy vaskályha túlmelegedett,
begyulladt a kályha melletti gipszkarton mögötti szigetelés, onnan terjedt
át a padlástérbe. A tüzet 2 "D" sugárral,  kéziszerszámmal és dugólétra
segítségével eloltottuk.  Kárérték kb. 200 ezer Ft.  Személyi  sérülés nem
történt. A tulajdonos biztosítással nem rendelkezik.

2021. 10. 15. Polgár, 35. számú főút 23. km szelvényénél egy Skoda és
egy  Seat  gyártmányú  személygépjármű  ütközött.  A  helyszínre  érkező
tűzoltó  kollégák  elsősegélyt  nyújtottak  a  Seatban  beszorult  személy
stabilizálása céljából. A sérült kiemelése a menet közben kiérkező mentők
segítségével, kézi erővel lett végrehajtva. Félpályás út zár mellett haladó
forgalom, a rendőr kollégák irányításával valósult meg. Kárérték körülbelül
2.000.000, - forint.

3. A település tűzvédelmi helyzete  

Polgár városa a tűzoltó-parancsnokságtól rövid vonulási idővel elérhető – megkülönböztető
jelzés használatával 10 percen belül kiérkeznek a készenléti szerek. 
Közel  8000 fős város tűzvédelme megfelelően biztosított.  A város  területén  található  tűzi
vízhálózat  megfelelően kiépített.  Gyakorlatok alkalmával,  esetleges tűzeseteket  követően a
nem jól működő tűzcsapokat, valamint az esetleges víznyomás esést jelezzük a Hajdúnánási
Katasztrófavédelmi Kirendeltségre. 
A település hatósági tevékenységét – a már fent említett kirendeltség végzi, míg a mentő-
tűzvédelmi rész a Tiszaújváros Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság feladata. 
Négy  önkéntes  tűzoltó  egyesületünk  közül,  Polgár  városában  található  az  egyik.  Ez  az
egyesület  jól  képzett  önkéntesekből  áll.  A  szakfelszereléseik,  gépjárműfecskendőjük,
folyamatosan  alkalmazásra  kész.  Együttműködési  megállapodásukban  foglaltakat



megfelelően teljesítik. A város rendezvényeit szakszerűen biztosítják. Kimutatásunk alapján
2021. évben 4 esetben kerültek alkalmazásra tűzeset, valamint műszaki mentés területén. 

IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

A  tűzoltó-parancsnokság  szakmai  felügyeletét  a  BAZ  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság (továbbiakban: BAZ MKI), továbbá a közvetlenül a székhelytelepülésen található
Tiszaújváros Katasztrófavédelmi Kirendeltség látja el. 

A beszámolás évében az Igazgatóság rendelkezése alapján a készenléti állomány helyismereti
foglalkozásain, szituációs begyakorló gyakorlatain a tűzoltóparancsnok, tartós távolléte esetén
a  tűzoltóparancsnok-helyettes  ellenőrizte  a  foglalkozásokat  és  a  végrehajtást  követően
értékelte azokat. 

A készenléti jellegű szolgálatot ellátó állomány ellenőrző gyakorlatai: 2021. évben I. félévben
egy  szolgálati  csoportnál,  a  II.  félévben  mindhárom  csoportnál  végrehajtottuk  az
ellenőrzéseket.   Tiszaújváros  területén,  ipari  létesítményben  hajtották  végre  a  feltételezett
esemény megfelelő kezelését. Az ellenőrző gyakorlat során a vezetés- irányítás ellenőrzése, a
szolgálati csoportok feladat-ellátási rendszerének ellenőrzése volta feladat. 

Ellenőrzési-  szakmai  felügyeleti  tevékenységünk  a  tűzoltóparancsnokság  alárendeltségébe
tartozó KvŐ-n napi szintű. A parancsnokság szakmai felügyelete alá tartozik a már említett
Önkéntes  Tűzoltó  egyesületek,  illetve  a  FER Tűzoltóság  és  Szolgáltató  Kft.  Tiszaújváros
telephelyén lévő főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság.

A napi szintű ellenőrzés több irányból tevődik össze: képzés, oktatás ellenőrzése. Készenléti
jellegű ellenőrzések, szolgálat átadás- átvétel ellenőrzése. Egyéb szakmai ellenőrzések. 

Az egyesületek ellenőrzései féléves ciklusokban jelenik meg, melyekről összefoglaló jelentést
adunk a kirendeltség számára. Hasonló az ellenőrzési feladat a létesítményi tűzoltóság esetén
is. 

A megyei  ellenőrzések  döntő  része  szakmai  irányú-  továbbá,  un.:  célellenőrzések keretén
belül  egyéb  tárgykörben  hajt  végre  ellenőrzést  a  felettes  szerv.  Az esetlegesen  felmerülő
hiányosságok feltárását követően – utóellenőrzést tartunk. Ezek az ellenőrzések a hiánypótlás
meglétét hivatottak igazolni. 

A parancsnokság hatósági részfeladatokat hajt végre, így a katasztrófavédelmi megbízottak és
a tűzoltóparancsnok- helyettes végez ilyen irányú feladatokat. 

V. Az állomány képzése, képzettsége

Az éves  továbbképzési  terv  gerincét  képezi  a  53/2018.  BM OKF Főigazgatói  Intézkedés,
mely központilag  meghatározta  az elméleti  és a  gyakorlati  képzések napi,  heti  óraszámát,
illetve parancsnoki időkeret meghatározásával lehetőséget biztosít a tervezetten felüli,  vagy
elmaradt foglalkozások megtartására is. Minden szolgálati csoportnál figyelemmel kísértük,
hogy a  15  ciklus  (I.  félév  9  alapciklus,  II.  félév  6  alapciklus)  tervezetei  jól  és  pontosan
jelenjenek  meg  az  oktatási  naplókban,  illetve  az  adott  képzések  felvitele  megtörténjen,
ugyanis a soron következő ciklust  egy hónappal  hamarabb meg kell  jeleníteni  az oktatási
naplóban. 

A továbbképzések keretében lehetőséget biztosítottunk külsős oktatók részére (pl. rendőrség,
mentőszolgálat, FER tűzoltóság, MOL Petrolkémia szakemberei).



Az  újonnan  megjelenő,  a  beavatkozó  állományt  érintő  jogszabályok,  belső  szabályzók
ismertetéséről  folyamatosan  intézkedünk,  törekszünk  a  rendkívüli  oktatások  parancsnoki
hatáskörbe vonására, azok megtartására.

A foglalkozásokra  az  előadók  a  központilag  elérhető  KAP Online  rendszer,  Power  Point
anyagait használják. Ezek a diasorok a napi képzéshez jól igazodnak, az elméleti képzésen a
mindennapok  káreseményeinek  feldolgozását  segítik.  Begyakorló  gyakorlatokra minden
esetben készítettünk gyakorlat tervet, melyet a tűzoltóparancsnok, távollétében a parancsnok-
helyettes hagyott jóvá. A gyakorlatot követően a tapasztalatokat a gyakorlattervbe, illetve az
ellenőrzési naplóban dokumentáltuk, az észrevételekre intézkedtünk. 

A  2021.  évre  vonatkozó  éves  összesített  gyakorlattervet  2020.  decemberében  határidőre
összeállítottuk, majd feltöltöttük az KAP Online felületre.
A készenléti szolgálatok 2021. évi ciklusos továbbképzését szintén elkészítettük mindhárom
csoportra nézve, illetve a Mezőcsát KvŐ részére is.
A parancsnokság állományából 2 fő tiszthelyettes tanul a Nemzeti  Közszolgálati  Egyetem,
Tűzvédelmi- és mentésirányítási szakirányon- Ők 2021. évben sikeres államvizsgát tettek.

VI. Tűzvédelem, tűzmegelőzés

A  tűzoltó-parancsnokság  fizikálisan  egy  épületben  található  a  kirendeltséggel.  A
parancsnokság napi feladatellátása során folyamatosan kapcsolatban van tűzvédelmi hatósági
osztály  kollégáival.  A  folyamatosan  változó  jogszabályok  lekövetése,  alkalmazása  során
megkapjuk a hatósági tevékenység végrehajtásához szükséges segítséget. 
Működési területünkön a petrolkémiai fejlesztések nagy léptékben haladnak, így a tűzvédelmi
hatósági feladatok kiemelt figyelmet kell, hogy kapjanak. 
A  parancsnokság  tűzvédelmi  részfeladatokat  végez-,  de  a  szolgálatparancsnoki  szinten
megjelenő  feladatok  mellett  a  parancsnok-helyettes  is,  továbbá  a  katasztrófavédelmi
megbízottak is segítik a hatósági osztály feladatrendszerét.

Gyakorlatok  során,  továbbá  helyismeretek  alkalmával  az  adott  létesítmény  tűzvédelmi
anyagát  a  hatósági  osztály  dolgozójával  közösen  áttekintik  a  kollégák.  Ismeretük  ezáltal
bővül,  látókörük  szélesedik.  Tűzoltó  vízforrások  ellenőrzését  végrehajtják  a  létesítmény
vonatkozásában, valamint káresemények helyszínén szintén ellenőrzik a tűzcsapok helyzetét. 
Fontos kiemelni a nyári időszakra tehető zenés-táncos rendezvények előtt megtartott képzést,
ami fontos információkat hordoz a beavatkozó állomány számára. Továbbá ismeret frissítésre
is szolgál. 
A székhelytelepülés  19 db középmagas épületeiben – társasházak – a gyakorlatok során a
helyi sajátosságokat folyamatosan átnézik.

VII. Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-kel, azok értékelése

A Tiszaújvárosi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság működési  területén  4 Önkéntes  Tűzoltó
Egyesület (továbbiakban: ÖTE), és 1 főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság (továbbiakban:
LTP) működik. Belső szabályozók alapján kerültek az önkéntes és létesítményi tűzoltóságok
is a HTP-k szakmai irányítása és felügyelete alá. 

A Tiszaújvárosi HTP működési területén három önkéntes tűzoltó egyesület működik. 

- Mezőcsát és Környéke Önkéntes Tűzoltó Egyesület (B-A-Z. megye)



- Szakáld Önkéntes Tűzoltó Egyesület (B-A-Z. megye)
- Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Hajdú-Bihar megye), 
- Tiszadobi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Rendelkeznek  a  tűzoltó  parancsnoksággal  együttműködési  megállapodással.  Az  ebben
foglaltakat maradéktalanul teljesítik. 

A  Tiszaújvárosi  HTP  működési  területén  egy  főfoglalkozású  létesítményi  tűzoltóság
működik.
- FER Tűzoltóság és Szolgáltató Kft. Tiszaújváros

Technikailag  magas  szintet  képviselő  létesítményi  tűzoltóság  és  a  tűzoltó  parancsnokság
között évek óta meglévő együttműködési megállapodás van érvényben.

Kiemelkedő a négy egyesület közül a Mezőcsát és Környéke Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Ők
a Katasztrófavédelmi Őrssel közösen sok kárelhárítási folyamatban részt vesznek, továbbá-
mivel sok hivatásos tűzoltó tagja az egyesületnek – önerőből is megfelelően hajtják végre a
rájuk bízott feladatokat. 
A Polgári Önkéntes Tűzoltó egyesület feladatellátása a felügyeleti szerv részére megfelelő.
Feladataikat jól végzik, létszámuk ugyan kicsi, de a szükséges beavatkozásokat jól, pontosan
látják el.  
A felügyeleti  tevékenységből  adódóan,  ellenőrzésük folyamatos.  Az átfogó ellenőrzéseken
megfelelnek, adatszolgáltatásuk naprakész, azonnali.

 VIII. A polgári védelmi feladatok ellátása

A  polgári  védelmi  feladatok  ellátása  a  Hajdúnánás  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség
hatáskörébe tartozik. 

Közösségi szolgálat

2013. év szeptember elsejével hatályba lépett a nemzeti köznevelésről szóló törvény nevelési-
oktatási  intézmények  működéséről  és  a  köznevelési  intézmények  névhasználatáról  szóló
miniszteri  rendelet,  amelynek  egyik  újdonsága,  hogy  azoknak  a  középiskolásoknak,  akik
2016. január 1. után érettségiznek, 50 órányi közösségi szolgálatot kell teljesíteniük, melyre a
katasztrófavédelmen  belül  lehetőségük  van.  Ezen  keresztül  megismerhetik  a  szervezet
feladatrendszerét - bekapcsolódhatnak a tűzmegelőzés és a tűzvédelem, a polgári védelem,
illetve  az  iparbiztonság  szakterületének  munkájába  -  kialakul  bennük  a  biztonság,  a
katasztrófák  megelőzése  és  a  katasztrófák  elleni  védekezés  melletti  elkötelezettség  és
felelősségérzet és későbbi életük folyamán nagy valószínűséggel többet tesznek majd saját és
környezetük biztonságáért.

A  Tiszaújvárosi  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség,  a  Tiszaújvárosi  Hivatásos  Tűzoltó
parancsnokság a 2020/2021 – es tanévben 7 db középfokú intézménnyel (4 db Miskolci, 2 db
Debreceni  és  1  db  Budapesti)  kötött  együttműködési  megállapodást.   2021  őszén  a
2021/2022-es tanévre meg lett kötve a megállapodás a Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai
Sámuel Technikum és Szakképző Iskolával, valamint határozatlan időtartamra szerződésünk
van a Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnáziummal. A járványügyi helyzet miatt a diákok nem
vettek részt közösségi szolgálatteljesítésen a tanév nagy részében. A korlátozások enyhítése
után  a  nyári  szünetben  11  fő  diák  teljesítette  intézményünknél  a  közösségi  szolgálatot
mindösszesen 408 órában.



Intézmények, amelyekkel együttműködési megállapodás van kötve:
 Lévay József Gimnázium és Diákotthon (Miskolc)
 Miskolci SZC Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiuma 
 Földes Ferenc Gimnázium (Miskolc)
 Miskolci SZC Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum
 Kodály  Zoltán  Zeneművészeti  Szakgimnázium  és  Zeneiskola-Alapfokú  Művészeti

Iskola (Debrecen)
 Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium (Debrecen)
 Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium (Budapest)
 Szerencsi SZC Tiszaújvárosi Brassai Sámuel Technikum és Szakképző Iskola

A „képzések” a tanulók órarendjéhez igazítva délután 14.00 órakor kezdődnek és 16.00 óráig
tartanak.  A  foglakozásokat  a  Tiszaújvárosi  Hivatásos  Tűzoltóság  állományából  a
katasztrófavédelmi  megbízottak  vezetik,  illetve  végrehajtják  a  tevékenységgel  kapcsolatos
adminisztrációs feladatokat.

IX. Gyakorlatok

A  2021.  évre  vonatkozó  éves  összesített  gyakorlattervet  2020.  decemberében  határidőre
összeállítottuk,  majd  feltöltöttük  a  KAP  Online felületére.  Az  éves  összesített
gyakorlattervben  szerepelnek  a  parancsnokság,  a  katasztrófavédelmi  őrs  és  a  létesítményi
tűzoltóság gyakorlatai is. A készenléti szolgálatok 2021. évi ciklusos továbbképzését szintén
elkészítettük mindhárom csoportra nézve. 
Az  éves  gyakorlattervben  figyelembe  vesszük  a  működési  területünk  sajátosságait,
létesítményeit.  Fokozott  figyelmet  kell  szentelni  a  tűzoltási-  műszaki  mentési  tervvel
rendelkező  intézményeknek,  létesítményeknek.  Az  összeállításból  nem  maradhatnak  ki  a
középmagas  épületek  –  társasházak-,  oktatási  –nevelési  intézmények,  egészségellátó
közintézmények.  

A 24/48 szolgálatváltásos rendszer miatt három éjszakai, és három nappali gyakorlatot tartunk
– a  jogszabályi  követelményeknek  megfelelően.  A beszámolási  időszakra  vonatkozólag  a
következő gyakorlatok valósultak meg:

A készenléti jellegű szolgálatot ellátó állomány ellenőrző gyakorlatai: 2021. évben I. félévben
egy  szolgálati  csoportnál,  a  II.  félévben  mindhárom  csoportnál  végrehajtottuk  az
ellenőrzéseket.  
Mindegyik gyakorlat a helyszínen megtartott értékelésen megfelelő minősítést kapott. 

Az  ellenőrző  gyakorlatokat  szituációs  begyakorló  gyakorlatok  előzik  meg,  továbbá
helyismereti foglalkozások. Ezek az állomány gyakorlottságát hivatottak növelni. 

A Tiszaújvárosi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság működési  területén  a  MOL Petrolkémia
Zrt., a MOL Nyrt. Logisztika Tiszaújváros Telephely közvetlen veszélyeztetettségébe tartozó
települések  vonatkozásában,  minden  évben  két  helyszínen  (Tiszaújvárosban  és
Tiszapalkonya-Oszlár  településeken)  Külső  Védelmi  Tervgyakorlat  kerül  megrendezésre.
Háromévente pedig komplex Külső Védelmi Tervgyakorlat kerül végrehajtásra, mely során a
hivatásos katasztrófavédelmi  egységek mellett  az érintett  település  vezetési  törzse,  a Járás
Helyi Védelmi Bizottsága,  valamint  a társszervek vesznek részt.  Komplex Külső Védelmi
Tervgyakorlat végrehajtásánál a MOL Petrolkémia Zrt., a MOL Nyrt. Logisztika Tiszaújváros



Telephely,  valamely  üzemegységében  kialakult  veszélyhelyzet  kapcsán  Belső  Védelmi
Tervgyakorlat  is  végrehajtásra  kerül.  Ezeket  a  gyakorlatokat  a  FER  Tűzoltóság  Kft.
Tiszaújváros  főfoglalkozású  létesítményi  tűzoltóság  tűzoltói  egységei  hajtják  végre.  Külső
Védelmi Tervgyakorlat  végrehajtásának keretében a Tiszaújváros,  Tiszapalkonya és Oszlár
területén lévő oktatási, - nevelési intézmények egyikében az óvodás csoportok, illetve óvónők
segítségével  szimuláljuk  a  feltételezett  eseményt.  Az  eseménnyel  kapcsolatos  tűzoltói
beavatkozást a Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltó egységei hajtják végre.

X. Ügyeleti tevékenység

Az  egységesített  hívásfogadó  rendszer  a  112  hívószámon  érhető  el.  A  híváskezelő
diszpécserek a jelzést véve a Megyei Műveletirányítás felé továbbítják a felvett adatlapokat.
Az ott  helyet  foglaló  műveletirányító  tisztek  vezénylik  – irányítják  az  eseményt,  továbbá
naplózási feladatokat hajtanak végre, tartva a kapcsolatot a társszervekkel. 

Az ügyeleti  feladatokat  ellátó  tűzoltók  igyekeznek  feladataikat  a  lehető  legjobban  ellátni.
Elengedhetetlen  a  számítástechnikai  ismereteik  folyamatos  fejlesztése  is,  hiszen  minden
rendszer (KAP, PAJZS, levelezések és a tűzjelzők fogadója) egyaránt megköveteli a készség
szintű  ismeretet  ezen  a  területen.  A  tűzoltóparancsnokság  és  a  katasztrófavédelmi  őrs  is
bővült, egy GVR – gépezetes riasztásvezérlő rendszerrel. Ez a számítógépes riasztásvezérlő
rendszeren  keresztül  a  Megyei Művelet  irányítás  közvetlenül  tudja  vezérelni  készenléti
járművek mozgását, az állomány riasztását. 

A kárhelyi kommunikáció nem minden esetben zökkenőmentes, hiszen az EDR (Egységes
Digitális Rendszer) rádiók lefedettsége sok területen a domborzat miatt nem megfelelő,  az
építmények árnyékoló hatása miatt (pl. a nagy alapterületű áruházakban, csarnokokban). 

A  gépjárműfecskendőkön  lévő  PAJZS  MINI  eszközök  segítik  a  káresemények  pontos
behatárolását.  

A  laktanyában  tartózkodó  készenléti  állomány  120  másodperces  riasztási  időt  kell,  hogy
tartson a nap bármely időszakában. 

XI. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése 

A  társszervekkel  kapcsolatunk  napi  szintű.  Akár  a  rendőrség,  akár  a  mentőszolgálat,
közútkezelőről  legyen  szó,  kapcsolatunk  megfelelő,  partneri.  Fontos  ezt  kiemelni,  hiszen
megyéket összekötő kapcsolattartásról kell beszélni. 
Tapasztalati  szinten  beszélhetünk  együttműködésünkről,  mivel  a  munka  mellett  közös
elméleti és gyakorlati képzések valósultak meg a tárgy évben is. 

A közútkezelő feladatrendszerében, végrehajtásában sokszor kér segítséget a tűzoltóságtól. 

XII. A tűzoltó parancsnokság működésének tárgyi feltételei 

Parancsnokságunk feladatait az alábbi gépjárművekkel végezi, végezte:

Szer megnevezése Frsz.
Gyártási

év
Kora
(év)

RÁBA R16 .217 HEROS Aquadux-X 4000 POZ-221 2017 4
RÁBA R16 .217 HEROS Aquadux-X 4000 POZ-222 2017 4



RÁBA R16 .217 HEROS Aquadux-X 4000 POZ-224 2017 4
IVECO Magirus M42L-AS PNZ-852 2018 3
Renault Kerax Aquarius vízszállító LGX-608 2009 12
Mercedes Sprinter gyorsbeavatkozó ILN-615 2002 19
Nissan Navara tűzoltás-vezetői gépjármű LON-455 2009 12
VW Golf KYA-397 2007 14
Skoda Oktávia (alapítvány tulajdona) KMC-601 2006 14
Renault Midlum Aquadux 3000 gjmf. MPZ-361 2014. 7
Átlagéletkor 9,3

A karbantartási feladatokat az állomány gondosan és felelősséggel végzi. Ennek köszönhető
nagy részben, hogy 2021. évben sem volt olyan vonulásunk, melynél a káresethez a gépjármű
meghibásodása következtében nem juthatott ki.

A  gépjárművek,  gépek,  eszközök,  felszerelések  esetében  az időszakos  ellenőrzéseket  és
felülvizsgálatokat előírás szerint elvégeztettük. 

A  Renault  Midlum  (MPZ-361)  gépjárműfecskendő  a  HTP  gépjárműparkját  erősíti,  mint
tartalék  gépjárműfecskendő.  A Mercedes  Sprinter  országúti  gyorsbeavatkozó a tárgyévben
üzemképtelen volt többszöri meghibásodása miatt.

A  tűzoltóságunk  informatikai  eszközei  folyamatos  fejlesztésen  mennek  keresztül.  A
készenléti állomány oktatás- képzésre használt eszközei modernek, megbízható eszközök.  

A parancsnokság épületén belül  2021. évben is  fejlesztések zajlottak,  melyek a  készenléti
szolgálat komfort érzetének növelését hivatottak szolgálni. Teljes felújításra került a laktanya
híradóügyeleti  háló,  -  és  vizesblokk  kiépítettsége,  a  székhelytelepülés  Önkormányzatának
támogatásával.  A  tűzoltó  parancsnokság  energetikai  felújítása  teljes  körűen  lezajlott,  a
műszaki átadás folyamatban van. 

XIII. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal

A  tűzesetek,  műszaki  mentések  felszámolását  végző  állomány  elméleti  és  gyakorlati
ismereteinek  szinten  tartása,  bővítése  mellett  hangsúlyos  terület  volt  a  megfelelő  fizikai
állóképesség  megszerzése.  A  jó  fizikai  állapot  megőrzése  céljából  napi  két  óra  sportolás
biztosított a tűzoltók számára (kispályás labdarúgás, konditerem). A tavalyi évben beszerzett
új eszközök tovább javítják a fizikai állapot fejlesztési lehetőségeit. 

2021.  II.  félévében  a  Sportcentrumban  a  Bajtársak  emléktorna  került  megrendezésre.  A
szeptember  4.-én  lezajlott  labdarúgó  tornán  a  parancsnokság  ismételten  diadalmaskodott.
2021. szeptemberében rendezték meg az Országos Atlétika versenyt, melyen a parancsnokság
3 fővel, a Kirendeltség 2 fővel képviseltette a Megyét.  

XIV. A következő év feladatai

2022-es  évben  is  fontos  a  mentő-tűzvédelem  területének  további  fejlesztése,  a  készenléti
szolgálatot  ellátó  személyi  állomány  elméleti  és  gyakorlati  tudásának  szinten  tartása  és
fejlesztése. Továbbra is kiemelt feladatként jelentkezik, a Mezőcsáti Katasztrófavédelmi Őrs
ellenőrzése  a  hivatásos  tűzoltó-parancsnokság  mellett.  Fontos  feladata  a  Tiszaújvárosi



Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokságnak,  a  katasztrófavédelmi  megbízottaknak  és  a
tűzoltóparancsnok-helyettesnek  közreműködni  a  polgári  védelmi  szervezetek  és  a  járási
mentőcsoportok, valamint, az ifjúság felkészítésében. 
További  feladat  a  helyi  védelmi  bizottságok  munkájában  való  aktív  részvétel,  valamint  a
Tiszaújvárosi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén működő szakmai és civil
szervezetekkel való kapcsolattartás.

1.számú melléklet

335

33
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Tiszaújváros Hivatásos Tűzoltóparancsnokság esetszámai
2021.január 01.- december 31. 

Beavatkozást igénylő esemény Kiérkezés előtt felszámolt Szándékosan megtévesztő jelzés

Téves jelzés Utólagos tűzeset
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Polgár város közigazgatási területére vonatkozó esetszámok
2021.január 01.- december 31.

Beavatkozást igénylő esemény Kiérkezés előtt felszámolt Szándékosan megtévesztő jelzés

Téves jelzés Utólagos tűzeset
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