Jóváhagyom:
Kovács Ferenc
tűzoltó dandártábornok, tanácsos
igazgató

TÁJÉKOZTATÁS
__________________________________________________________________________________________________

a Hajdúnánási Katasztrófavédelmi
Kirendeltség és a Hajdúnánási
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2016. évi munkájáról

Előterjesztő:
Szabó Norbert
tűzoltó alezredes
kirendeltségvezető

I.

A beszámolási év legfontosabb
katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai

A Hajdúnánási Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Kirendeltség) folyamatosan
végezte és végzi mindazon megelőző hatósági tevékenységeit, amelyek a polgári védelmi, a
tűzoltósági és az iparbiztonsági szakterületen a folyamatos kontrollt és kiszámíthatóságot
biztosítják. Az események kezelésére a készenléti szolgálatok magas szinten felkészültek, a
szervezetfejlesztés eredményeként jelentősen javult illetékességi területünk tűzbiztonsága.
A jogi szabályozás változásából eredő hatósági, szakhatósági jogkörbővítéssel a kirendeltség
olyan új szakmai feladatokat kapott, amelyek végrehajtása még hatékonyabbá teheti a védelmi
igazgatás megelőzési, beavatkozási képességét.
Mozgalmas, eseményekkel, szakmai és egyéb feladatokkal, kihívásokkal gazdagon tűzdelt
évet tudhatunk a hátunk mögött. A kirendeltség külső és átvitt értelemben belső megújuláson,
és egyes területek tekintetében szakmai fejlődésén ment át az elmúlt időszakban, mely
folyamatnak a saját és a felsővezetői elvárásoknak megfelelően még nem értünk a végére. A
tájékoztatóban később részletezetteknek megfelelően általánosan elmondható, hogy számos
mutatónk javult, mely az illetékességi terület általános tűzvédelmi helyzetének, iparbiztonsági
hatósági tevékenységének javulását is eredményezte. A Kirendeltség mindennapjaiban fontos
változást jelentett a 2015 évben történő, plusz 2 fő tiszti beosztás betöltése és a további 1 fő
adminisztratív feladatot ellátó közfoglalkoztatott szerződés létrejötte.
A túlmunka keletkezésének elkerülésére, továbbá az egyenletes leterheltség megvalósítása
céljából, több alkalommal, egzakt számításokkal és statisztikákkal alátámasztott jelentéseket
továbbá megoldási javaslatokat terjesztettünk fel az igazgatóságra, melynek hatására 2016.
évtől további 3 fő beosztott tűzoltó kezdhette meg szolgálatát Hajdúnánáson.

II. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések
IPARBIZTONSÁGI SZAKTERÜLET
Közúti veszélyes áru szállítás (ADR)
A Kirendeltség illetékességi területén veszélyes áru szállítása elsősorban közúton valósul
meg. A Kirendeltség 3 ellenőrzésre alkalmas helyszínnel rendelkezik a 35-ös számú főút 26os km szelvény (Polgár külterület), 4-es számú főút 243-as km. szelvény (Téglás külterület),
valamint az M3 autópálya adott szakasza tekintetében. A két főút jelentős tehergépjármű
forgalmat bonyolít le, azonban az ADR gépjárműforgalom jóval csekélyebb. Az autópálya a
legalkalmasabb, leghatékonyabb ADR ellenőrzés végrehajtására, azonban egy évben kétszer
van lehetőség társszervekkel történő összehangolt ellenőrzés végrehajtására, az autópálya
teljes forgalmának kiterelése mellett. 2016-os évben végrehajtott közúti ellenőrzések döntő
többsége az Ártándi Határátkelőhelyre tevődött át. Az iparbiztonsági felügyelő szoros
együttműködést alakított ki a megye másik két kirendeltségével (Debrecen, Püspökladány) és
a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. Ennek megfelelően közös
tervezést követően összehangolt ellenőrzések történtek. Továbbá valamennyi több megyét
érintő, DISASTER akcióban is részt vett a Kirendeltség. A feltárt szabálytalanságok, valamint

a lefolytatott elsőfokú hatósági eljárások tekintetében egy esetben érkezett jogorvoslat az
ügyfelek részéről. A külföldi ügyfelek által elkövetett szabálytalanságokkal szemben a
helyszínen bírságot szabott ki a hatóság, valamint a járműszerelvények visszatartásai is
megtörténtek a bírságok befizetéséig. 2016. évben összesen 183 gépjármű került kontroll alá,
melyből 73 tartozott ADR hatálya alá. Illegális veszélyes áru szállítás kiszűrése céljából 110
nem jelölt gépjárművet is ellenőrzés alá vont a hatóság. Mindösszesen 3.500.000 Ft.
összegben került bírság kiszabásra.
Vasúti veszélyes áruszállítás (RID)
Vasúti veszélyes áruszállítással kapcsolatos tevékenységet (RID) a Kirendeltség területén
jellemzően nem folytatnak. 2016. évben egy telephely került a Kirendeltség látókörébe. A
bodaszőlői telep ellenőrzése során megállapításra került, hogy tevékenysége megfelel a
jogszabályi előírásoknak. Továbbá az országos DISASTER RID II. akció keretében, a
Debreceni Vasútállomáson két – üres, tisztítatlan - vasúti tartálykocsi került kontroll alá,
melynek során hiányosság nem volt tapasztalható.
Veszélyes üzemi szakterület
A Kirendeltség illetékességi területén jelenleg 7 veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem
működik, melyek közül 1 alsó küszöbértékű, valamint 6 küszöbérték alatti besorolású. A
küszöbérték alatti üzemek közül egy kivételével valamennyi súlyos káresemény elhárítási terv
(továbbiakban: SKET) készítésére kötelezett. Valamennyi üzem által készített biztonsági
dokumentáció felülvizsgálata megtörtént a SEVESO III. irányelvben foglaltaknak
megfelelően. A SKET készítésére kötelezett üzemek tekintetében, az általuk megtartott
gyakorlatok ellenőrzései megtörténtek, valamint ezek keretén belül katasztrófavédelmi
supervisori ellenőrzésekre is sor került, mely alapján megállapítható, hogy az üzemeltetők
jogkövető magatartást tanúsítanak, valamint megfelelő erő-, eszközigénnyel, felkészültséggel
rendelkeznek.
Az érintett időszakban a Kirendeltség illetékességi területén ADR közúti baleset nem történt.
Létfontosságú rendszerek és létesítmények kijelölési eljárásai
A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítási és kijelölési I. fokú eljárás során
szakhatósági állásfoglalások kiadására 2016. évben nem került sor. A kapcsolódó
jogszabályok hatályba lépése óta 6 esetben került megkeresésre a Kirendeltség
szakhatóságként nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés vonatkozásában, a
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint ágazati kijelölő hatóság által, melynek során
mind a 6 esetben nem hozzájáruló szakhatósági állásfoglalás került kiadásra a horizontális
kritériumok nem teljesülésének feltétele miatt.
Gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálat
Egy esetben érkezett bejelentés TIGÁZ-DSO Kft. részéről, mely szerint az ingatlantulajdonos
a feltárt hibák kijavítására vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget. A Kirendeltség
eljárásban kötelezte az ingatlantulajdonost a felhasználási helyen lévő gáz
csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezés - TIGÁZ-DSO Kft. szakembere által feltárt hibájának kijavítására.
Nem rendszeres hulladékszállítás
A Kirendeltség illetékességi területén nem rendszeres hulladékszállítással kapcsolatos
eljárások nem indultak 2016. év vonatkozásában.

POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET
Polgári védelmi feladatok tekintetében is maradéktalanul tükröződik a szakmai irányítás és
felső vezetés elképzelése. Az év elején és évközben meghatározott irányvonalak mentén
végeztük tevékenységünket, melyre a pontos és határidőben történő feladat végrehajtás volt a
jellemző. 2016-ban folytatódott a 2012-ben megkezdett szervezet és az államigazgatás
átalakításból adódó feladatok végrehajtása, melyben ezen a szakterületen is a megelőzés kapta
a legfontosabb szerepet. A szakterület a polgári védelmi felügyelő szakmai irányításával és a
katasztrófavédelmi megbízottak közreműködésével látja el feladatát. A szakterület munkáját
nagyban segítik a közbiztonsági referensek. Az állomány részt vett az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) és a megyei igazgatóság által
szervezett országos és megyei gyakorlatokon, felkészítéseken, valamint értesítési
gyakorlatokon.
Mentőcsoportok megalakítása
2013-ban megalakításra kerültek a járási mentőcsoportok. 2014-ben megtörtént mind a négy
mentőcsoport rendszerbeállító és minősítő gyakorlata, 2015-ben mind a négy csapat éves
gyakorlata, míg 2016-ban a Hajdúnánási és Hajdúhadházi járási mentőcsoport éves gyakorlata
került megrendezésre.
2014-ben tizenöt településen alakult települési mentőcsoport. A tizenöt mentőcsoport 2015ben alapképzésben részesült és tizenketten a minősítést is megszerezték, míg 2016 első félév
végétől már mindenhol minősített települési mentőcsoportok működnek. A minősített
mentőcsoportok eszközökkel nem rendelkeznek.
Települések katasztrófavédelmi besorolása
2012-ben a települések polgármestereivel együttműködve megtörtént a települések valós
veszélyeztetettséget figyelembe vevő besorolása, melyek 2013-tól vannak érvényben.
Kirendeltségünkhöz tizenöt II-es (közte Egyek), egy III-as besorolású település (Hajdúdorog)
tartozik. Jogszabály alapján minden évben megtörténik a felülvizsgálata a kockázatoknak és
előfordulási gyakoriságuknak a települések bevonásával. 2013 óta a kirendeltséghez tartozó
16 település besorolásában változás nem történt.
Veszélyelhárítási tervezés
Minden település rendelkezik új tervvel, új adattárral (a III-as besorolású is). A települési terv
mellett a kirendeltségi összevont és a járásonkénti tervkivonat is elkészült, melyek szintén
adattárral egészülnek ki. A terv és az adattárak folyamatosan, de évente legalább kétszer
pontosításra kerülnek és a pontosított tervek a megyei igazgatóságra és a HVB-knek
megküldésre kerülnek. 2013-ban minden település elkészítette a nem rendszeres
hulladékszállítására vonatkozó szükségellátási tervét.
Polgári védelmi szervezetek felkészítése
2012-ben a települések újbóli besorolása alapján és a lakosság számot figyelembe véve
megalakításra kerültek az új köteles polgári védelmi szervezetek.
2013 óta párhuzamosan történik a köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetek
felkészítése.
A jogszabály alapján köteles szervezeteknek a tizenhat településen 2.035 fő a tagja. A
települési mentőcsoportoknak tizenöt településen 155 fő, a járási mentőcsoportoknak 152 fő a
tagja. Összesen 2.342 fő nyilvántartását, felkészítését végezzük folyamatosan. Munkahelyi
polgári védelmi szervezet 6 gazdálkodó szervnél működik és 47 tagja van. A munkahelyi
szervezetek 2014 és 2015 évben alapképzésben részesültek.

2015-ben minden szervezetben tartottunk alapképzést, 2016-ban már továbbképzésben és
vezető képzésben részesültek a települési önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek is.
A felkészítések a költséghatékonyságot figyelembe véve riasztási gyakorlattal egybekötve
kerülnek megtartásra. A felkészítések és gyakorlatok témája a főbb veszélyeztetettséget
figyelembe véve az ár-és belvízvédekezésre való felkészülés, honvédelmi felkészítés,
valamint ebben az évben az épület károsodás esetén alkalmazandó magatartási szabályok
alkalmazása volt.
Települési közbiztonsági referensi rendszer működtetése
2012 óta a Kirendeltséghez tartozó valamennyi településen van kijelölt közbiztonsági
referens. A referensek számára havi rendszerességgel, 2015 év végétől kéthavonta értekezletet
tartunk. 2016 szeptemberében a létszámváltozás miatt, az új referensek részére alapképzést
tartottunk, október elején valamennyien sikeres vizsgát tettek.
A közbiztonsági referensek a települések és a kirendeltség közötti összeköttetést valósítják
meg. Az önkormányzatot érintő szervezési, tervezési, ellenőrzési és jelentős adminisztrációs
feladatokat látják el, melyhez szakmai iránymutatást és iratmintákat a kirendeltségtől kapnak.
Lakosságfelkészítési tevékenység
Lakosságfelkészítés keretében a polgári védelmi szervezeteken kívül az ifjúság bevonása és
felkészítése a fő feladat. Ez az ifjúsági versenyre való felkészítés és részvétel, valamint a
közösségi szolgálat teljesítésével valósul meg. A közösségi szolgálat 2013-ban kezdett
működni kirendeltségünkön, azóta folyamatosan emelkedik a programban részt vevő tanulók
létszáma és az eltöltött órák száma egyaránt.
Év
2016.

Megállapodások száma
13

Tanulók száma
67

Eltöltött órák száma
1381

Lakosságfelkészítés keretében nyílt nap kerül megtartásra a tűzoltó laktanyába
gyermeknapokon, az óvodás és iskolás csoportok látogatása Hajdúnánáson és
Hajdúböszörményben is rendszeres. A lakosság részére - a közbiztonsági referenseken
keresztül - az aktuális veszélyeztetettséggel kapcsolatos tájékoztatót küldtünk ki, melyet a
település honlapján, hirdető tábláján helyeznek el. (belvíz, intenzív havazás, vihar, hőség)
Védelmi igazgatási feladatok
2016 évben is a Helyi Védelmi Bizottságok (a továbbiakban: HVB) tavaszi és őszi rendes
ülései a kihirdetett időpontban megtörténtek.
Mindkét ülésen az elnök-helyettesek határozati javaslatot terjesztettek elő és beszámoltak az
előző időszak óta elvégzett katasztrófavédelmi feladatokról. A tavaszi ülés után megtörtént
mind a négy katasztrófavédelmi munkacsoport felkészítése is, melyen a riasztásról, a
részleges és teljes működésről, az elvégzendő konkrét feladatokról volt szó. A HVB ülések
után a jegyzőkönyveket, határozatokat és a módosított Szervezeti és Működési Szabályzatokat
a HVB titkárok megküldték, melyek felterjesztésre kerültek a megyei igazgatóságra. 2016ban rendkívüli HVB ülés és munkacsoport működtetésre okot adó esemény nem történt.
Ellenőrzések
Az ellenőrzések a megyei igazgatóság által meghatározott ellenőrzési terv alapján történik. Az
ellenőrzésben részt vesznek a katasztrófavédelmi megbízottak, közbiztonsági referensek és a
társszervek képviselői is (TIVIZIG, Magyar Közút Zrt, Járási Hivatal stb.). Az ellenőrzések
kiterjednek a kockázati helyszínekre (árkok, védmű, fasorok, téli kockázati hely),

vízkárelhárítási tervekre, befogadó helyekre, elektromos szirénákra, technikai eszközökre és
vis maior eseményekre. 2016. évben a szakterületen 326 db ellenőrzés történt.
HATÓSÁGI SZAKTERÜLET
Hatósági tevékenységünk során általánosan megállapítottuk, hogy a gazdálkodó szervezetek
részéről a tűzvédelmi előírások, használati szabályok betartása terén pozitív irányú változás
tapasztalható. A vizsgált időszak elején inkább jellemző volt, hogy szinte valamennyi hatósági
ellenőrzés alkalmával került kisebb, vagy nagyobb szabálytalanság megállapításra. Továbbá
sokszor tapasztaltuk, hogy az egyes használatba vételek alkalmával szembesülnek gazdálkodó
szervezetek, vagy akár magánszemélyek egyes (jogerős építési engedélyekben előírt)
tűzvédelmi követelményekkel. Ezért minden fórumon hangsúlyoztuk az időben lefolytatott
egyeztetések fontosságát. Előzőekből kifolyólag a vissza-, és valótlan dokumentálás
fogalmával is találkoztunk, melyekre a megfelelő intézkedéseket minden esetben alkalmaztuk.
Az általános követelmény, mely szerint nem lehet elmenni semmiféle szabálytalanság mellett,
maximálisan érvényesült. Minden esetben rögzítettük ezeket és a tényfeltárás, ütköztetés,
döntés hatásának, eredményességének vizsgálata, valamint egyeztetést követően az ügyeket
valamilyen érdemi döntéssel zártuk le.
Összességében, az ellenőrzések alaposak, minden előírásra, használati szabályra kiterjedőek,
melyet pozitív elmozdulásnak értékelek. A megelőző tevékenység mindenki számára fontos.
A gazdálkodó szervezetek tűzvédelmi helyzetének hatósági eszközökkel történő javítása
kiemelt feladat, csakúgy, mint a biztonságos beavatkozások alapvető feltételeinek
biztosítottsága, keletkező károk minimalizálása elősegítve az üzletmenet-folytonosságát.
Hatósági tevékenység és szankcionálás
A Kirendeltség a vizsgált időszakban 305 tűzvédelmi hatósági ellenőrzést, 3 piacfelügyeleti
ellenőrzést hajtott végre. A tűzvédelmi ellenőrzések során feltárt hiányosságok következtében
24 alkalommal került sor tűzvédelmi bírság kiszabásra, összesen 2.570.000 - Ft értékben. Az
ellenőrzésen feltárt szabálytalanság miatt 53 esetben határidő megjelölésével köteleztük az
ügyfeleket azok megszüntetésére.
Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatályba lépese miatt szigorodtak a szabadtéri égetés
szabályai. Az engedély nélkül kül-, vagy belterületen történő szabálytalan égetés miatt
összesen 240.000 ft bírságot szabott ki a hatóság.
Az eljárásainkat akadályozó, illetve nem együttműködő ügyfelekkel szemben 5 esetben
szabtunk ki eljárási bírságot, összesen 130.000 - Ft értékben.
A bírságokat megállapító határozataink/végzéseink ellen 4 esetben éltek az ügyfelek a
fellebbezés lehetőségével. A lezárt fellebbezési eljárások eredményeként új eljárásra nem lett
utasítva kirendeltségünk, 2 esetben helybenhagyta az elsőfokú hatóság döntését, 1 esetben
megszüntettük a fellebbezést, mivel az illetékbélyeget felhívásra nem teljesítették, 1 esetben
érdemi vizsgálat nélkül el lett utasítva a fellebbezés.
Az eltelt időszakban a FÜTESZ Hajdú-Bihar Megyei Fűtéstechnikai és Szolgáltató Kft.
bejelentése alapján 255 ügyfél számára tiltottuk meg az égéstermék-elvezető használatát a
közszolgáltató által feltárt, közvetlen élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető hiba
következtében. A FÜTESZ Kft. 2016. június 30-ig végezte tevékenységét, július 1-jétől a
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
(a továbbiakban: BM OKF GEK) végzi Hajdú-Bihar megye területén a szolgáltatást.

A tiltás hatására az ügyfelek a feltárt hiányosságokat kijavították, azokat tanúsítvánnyal
igazolták a Kirendeltség felé, így a részükre kiadott határozatokat visszavontuk.
Kéménytűz káreseményt követően 18 esetben, CO káreset utáni hatósági felügyeleti eljárás
nem volt.
Beépített tűzjelző rendszer létesítése engedély iránti kérelem 8 esetben, beépített tűzjelző
rendszer használatbavételi kérelem 6 esetben érkezett, kötelezés alapján 1 esetben került
kialakításra, megszüntetési eljárás 3 esetben indult.
Beépített tűzoltó rendszer létesítése engedély iránti kérelem nem érkezett az év folyamán,
beépített tűzoltó rendszer használatbavételi kérelem szintén nem volt, megszüntetési eljárás 1
esetben indult.
A kérelemre indult hatósági eljárások illetékkötelesek, mely illeték minden esetben a
kérelmen, vagy hiánypótlásra lerovásra kerültek.
Eltérési eljárást a Kirendeltség hatáskörváltozás miatt nem folytatott.
A benyújtott kérelmeknél minden esetben vizsgáltuk a jogszabályi előírás alapján kötelező
mellékletek meglétét, valamint a benyújtott tervdokumentációk formai és tartalmi
követelményét, illetve a terv készítéséhez szükséges jogosultságokat.
A Kirendeltség az eljárásai során hatáskörét és illetékességét minden esetben vizsgálta,
hatáskör túllépés, illetve illetékesség figyelmen kívül hagyása nem történt.
Szakhatósági tevékenység
Szakhatósági tevékenység során törekedtünk a hatóságokkal és az ügyfelekkel való megfelelő
együttműködés kialakítására, az ügyintézési határidő pontos betartására. A vizsgált
időszakban 179 szakhatósági eljárást folytattunk le.
Az ÉTDR rendszeren keresztül érkezett építési engedélyezési eljárások az illetékességi
területünk adottságaihoz igazodóan, elsősorban a mezőgazdasághoz kapcsolódó építmények,
illetve az állandó fejlődésben lévő Polgári Ipari Parkban lévő beruházások voltak. Nagy
hangsúlyt fektettünk a hivatalból indult hatósági eljárások tényállásainak tisztázására, illetve a
szakhatósági eljárások során a tűzvédelmi előírások betartásának vizsgálatára. A szakhatósági
eljárások során feltártak miatt a vizsgált időszakban nem keletkezett hatósági eljárás.
A rendezvénytartási engedélyek során kiemelt figyelmet fordítottunk a kiürítés feltételeinek
meglétére, a tűzvédelmi szabályzat formai és tartalmi követelményeire, a rendezvény
személyi felelősének meghatározhatóságára. Illetékességi területünkön idényjellegű zenés
táncos rendezvények jellemzőek, szám szerint 8 darab. Épületben folytatott
zeneszolgáltatással járó tevékenységek mind 300 fő alattiak voltak. (3. sz. melléklet)
A hatósági munkánk során egyes hatósági részcselekményeket a tűzoltósági felügyelő, az
őrsparancsnok, a parancsnokhelyettes, a katasztrófavédelmi megbízottak és a beavatkozó
állomány hajtotta végre. Iratbemutatással megvalósuló ellenőrzés szélesebb körben és
nagyobb számban történő alkalmazása a beépített tűzjelző berendezések téves jelzéseinek
vizsgálata ügyében történt. Az igazgatóság, mint irányító szerv naprakész tájékoztatása a
folyamatban lévő hatósági eljárásokról, folyamatos szakmai egyeztetések a fajsúlyosabb
ügyekben.

TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET
Illetékességi terület általános mentő tűzvédelmi helyzete
Alapvetően a tűzoltóságok szerállománya megfelel az illetékességi területünk adottságainak.
Illetékességi területünkön működő önkéntes tűzoltó egyesület (a továbbiakban: ÖTE) kettő
található, melyek II. kategóriájú megállapodást kötöttek a felügyeleteket ellátó
tűzoltóparancsnokságokkal (a továbbiakban: HTP), Polgár ÖTE - Tiszaújvárosi HTP,
Tiszacsege ÖTE – Tiszafüredi HTP.
Illetékességi területünkön az éves tűz- és káresetek száma átlagosan 700 körüli, melyből 4500 a tűzeset. Az esetszámokban nagy változás nem mutatható ki, de a 2016-os év első
félévéről elmondható, hogy jelentősen csökkent (66%) a szabadtéri tüzek száma, mely a
katasztrófavédelemnek az elmúlt évek szabadtéri tüzek megelőzésével kapcsolatos
tevékenységének, erőfeszítésének és az időjárásnak köszönhető.
Év
2016.
Egyek

Tűzesetek száma
366
28

M. Mentések száma
239
16

Összesen
605
44

A műszaki mentések kivétel nélkül I. vagy I. kiemelt riasztási fokozatúak voltak.
A tűzesetek riasztási fokozatai:
Év
2016.
Egyek

I.
352
27

II.
5
0

III.
1
0

IV.
0
0

utólagos
8
1

V.
0
0

Tűzvizsgálati eljárást 2015. december 31-ig végzett a kirendeltség, ami hatáskörváltozás miatt
átadásra került a Hajdú-Bihar MKI-nak. Illetékességi területünkön 2016-ban 12 tűzvizsgálati
eljárás indult, a vizsgálatokat minden esetben megyei igazgatóság beosztottja folytatta le.
Személyi állomány
A HTP és az Őrs állományában készenléti szolgálatot ellátók jelenleg teljes feltöltöttséggel
végzik munkájukat.
Az Őrsön keletkező túlórát a parancsnokságról létszám átcsoportosításával oldottuk meg.
2016. első félévében a túlóra elkerüléséhez nem volt szükség átcsoportosításra. A személyi
állomány általános fegyelmi helyzete megfelelő, szabálykövető, viselkedése alakias. 2015-ben
és 2016-ban fegyelmi eljárás elrendelésére nem került sor.
Gyakorlatok
A szerelési és helyismereti gyakorlatok a HTP Kiképzési Tervében kerültek ütemezésre. A
szituációs begyakorló- és a parancsnoki ellenőrző gyakorlatokat a Hajdú-Bihar MKI által
jóváhagyott éves gyakorlattervek alapján tartottuk meg.
A gyakorlatokat rendszeresen, a táblázatban szereplő esetekben ellenőriztük a HTP-n:
Év

Pk-i ellenőrző gyakorlat

2016.

9

Szituációs
begyakorló gyak.
2

Összesen
11

Gyakorlat ellenőrzések az ÖTP-ken, ÖTE-n:
Év

Pk-i ellenőrző gyakorlat

2016.

Balmazújvárosi ÖTP 2
Egyeki ÖTP 1

Szituációs
begyakorló gyak.
Balmazújvárosi ÖTP
1

Összesen
4

Ellenőrzések
Minden betervezett ellenőrzést végrehajtottunk a parancsnokság és az őrs állományának
tekintetében: szolgálat átadás-átvétel, szerelési- és technika kezelői gyakorlatok, vezetési
gyakorlatok dokumentálása, hivatali munkaidőn túli ellenőrzések, menetlevelek ellenőrzése,
napirend végrehajtása, szituációs begyakorló gyakorlatok stb. A fórumrendszer keretében a
tapasztalatok elemzése megtörténik, mely a szolgálati csoportok részére is ismertetésre kerül a
szolgálatparancsnokok útján. Az ellenőrzéseken feltárt hiányosságok megszüntetése,
kijavítása minden esetben megtörténik.
A napi reggeli eligazításon a szolgálati csoport előző napi tevékenységéről, káresetek
tapasztalatairól, felmerülő hiányosságokról az állományt érintő kérdésekről szóbeli jelentést
tesznek a szolgálatparancsnokok / szerparancsnokok. A szükséges intézkedések
végrehajtására a parancsnok / parancsnok-helyettes / őrsparancsnok haladéktalanul reagál, a
megfelelő intézkedések megtételére intézkedik.
Illetékességi és működési területünkön lévő önkormányzati tűzoltóparancsnokságok
felügyeleti ellenőrzéseit a normatív állami támogatás, illetve szolgálat ellátás, gyakorlatok,
szerelési foglalkozások tekintetében végrehajtottuk. Az önkéntes tűzoltó egyesületeket
negyedéves műszaki ellenőrzéseit a HTP végrehajtotta.
A Kirendeltség az alárendeltségébe tartozó Hajdúnánási HTP-n, és a HTP Hajdúböszörményi
KÖ-én az alábbi számú ellenőrzéseket hajtotta végre.
Év
2016.

Átfogó ellenőrzés
0

Szemle
2

Szolgálatváltás
14

Szolgálatellátás
9

A Kirendeltség felügyelete alá tartozó Balmazújvárosi ÖTP-n és Egyeki ÖTP-n az alábbi
számú ellenőrzéseket hajtotta végre.
Év
2016.

Átfogó ellenőrzés
Egyeki ÖTP

Szolgálatellátás
Balmazújvárosi ÖTP 2
Egyek ÖTP 3

A tapasztalatokat ellenőrzési naplóban, illetve átfogó ellenőrzésről készült jelentésben
rögzítettük.
Önkormányzati tűzoltó parancsnokságok
Az ÖTP-k előírt felügyeleti ellenőrzéseit végrehajtottuk. Ennek során a szolgálat ellátását, az
állomány munkabiztonsági ellátottságát, szerelési készséget, gyakorlatok végrehajtását is
ellenőriztük. A szakmai irányítás keretében az ÖTP parancsnokok részt vesznek a HTP havi
vezetői koordinációin. A parancsnokok részt vesznek az általunk szervezett továbbképzéseken
is. Az ÖTP-k működésében napi szolgálatszervezési problémát okoz a magas számú
fluktuáció, a jobb kereseti lehetőség reményében elhagyják a tűzoltóságot a jól képzett,
rutinos tűzoltók is, akik kiesése – a képzések elhúzódása miatt – nehezen pótolható. Az
Egyeki ÖTP esetében a 2015. évben a parancsnokkal szemben kialakult bizalmatlanság (mely
a parancsnok lemondását eredményezte) az ÖTP további működését is veszélybe sodorta. A

helyzet egyelőre megoldódott, év végéig az ÖTP működése biztosított volt. 2017-ben a
működés anyagi feltételei - a fenntartó Egyeki Önkormányzatnak, valamint Tiszacsege és
Újszentmargita támogatásának köszönhetően - adottak.
Önkéntes tűzoltó egyesületek
A Hajdúnánási HTP működési területén három önkéntes tűzoltó egyesület van, amelyekkel
együttműködési megállapodást kötöttek (II. kategória). Az együttműködés keretében kettő
ÖTE nyújtott be pályázatokat. Védőeszközöket, tűzoltó szakfelszereléseket, szakfelszerelések
felülvizsgálatát és az ifjúság nevelésével kapcsolatos költségeket nyertek egyesületenként
több százezer forintos nagyságrendben. Az ÖTE-k közgyűlésein minden alkalommal részt
vesz a HTP vezetésének valamelyik tagja. Az ÖTE-k ellenőrzéseit a jogszabályban
meghatározottak szerint végrehajtottuk. A Kirendeltség illetékességi területén kettő önkéntes
tűzoltó egyesület van.
Az állomány a káresetek felszámolásán túl részt vesz a polgári védelmi-, iparbiztonsági-, és
hatósági feladatok végrehajtásában is. A közösségi munka keretében résztvevő
középiskolások oktatásában, foglalkoztatásában az állomány is aktívan részt vesz.
2016-ban az illetékességi területünkön lévő négy járásból kettőben a katasztrófavédelmi
megbízotti munkaköröket kinevezett kollégák, kettőben pedig - megbízással - a műszakibiztonsági tiszt és a mb. őrsparancsnok látja el.
HIVATALI MUNKA
A munkaköri leírásokat a változó feladatokhoz, feladatkörökhöz igazítottuk, módosítottuk,
kiegészítettük. A féléves munkatervek, havi naptári és ellenőrzési tervek minden esetben
elkészültek, az irányvonalak és a helyi sajátosságok figyelembe vételével.
A vezetői fórumrendszert helyi szinten az előírásoknak megfelelően működtettük. Ezen
túlmenően természetesen a fajsúlyosabb ügyekben, főként hatósági ügyekben, további
folyamatos egyeztetéseket tartottunk az ügy elintézése alatt. A vezetői fórumrendszer nem
csak a vezetők munkáját segítette. A hivatali munkarendben dolgozók, illetve a beosztott
készenléti állomány részéről felvetett problémák, hiányosságok, kérések és javaslatok is
hamarabb, és szélesebb körben eljuthattak a vezetői állományhoz.
Számos rendezvényt szerveztünk, vagy vettünk részt a szervezésében. Év végén
megrendeztük a nyugdíjas kollégák találkozóját, valamint az immár hagyományos tűzoltó
bált. Székhelyünkön, a város életében érdeklődésre számot adó valamennyi rendezvényen
képviseltettük kirendeltségünket, alkalomszerűen a kapott utasításnak megfelelően, egyben az
igazgatóságot. Önkormányzatok és társszervek részéről történő meghívásoknak eleget tettünk,
a szervezetek vezetőivel jó, egyes esetekben akár napi kapcsolatot tartunk.
Kommunikációs tevékenység
A Kirendeltség, HTP eseményeiről folyamatosan tájékoztattuk az igazgatóság sajtószóvivőjét.
A helyi televíziókban eseti jelleggel tájékoztattuk a lakosságot az aktuális eseményekről. A
Területi Tűzmegelőzési Bizottság munkájával összhangban, a különböző közösségi
rendezvényeken történő megjelenésünk alkalmával tájékoztatást adtunk az aktuális tűz- és
polgári védelmi kérdésekről, használati szabályokról, előírásokról, melyekbe a közösségi
szolgálatot teljesítő tanulókat is bevontunk.

HUMÁN SZAKTERÜLET
A kirendeltség rendszeresített létszáma 84 fő, ebből 77 beosztás van betöltve, mely a
következőképpen alakul:
Hajdúböszörmény KŐ
őrsparancsnok
szerparancsnok
beosztott tűzoltó
gépjárművezető
Hajdúnánás (Kirendeltség és HTP)
főtiszt, tiszt
szolgálatparancsnok
szerparancsnok
beosztott tűzoltó
gépjárművezető
közalkalmazott

19 fő
1 fő
4 fő
8 fő
6 fő
58 fő
12 fő
3 fő
3 fő
23 fő
15 fő
2 fő

Közfoglalkoztatási program keretein belül 5 fő foglalkoztatását biztosítjuk.
Elkészült a teljes állomány részére egyéni teljesítménykövetelmények értékelése, az egyéni
minősítések, illetve az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása. 2016. évben az
előző évi egyéni teljesítményértékelés eredményétől függően mindenkinek megállapításra
került a teljesítményjuttatásának összege, az erről szóló parancsokat az egész állomány
megkapta, a meghatározott összegek kifizetésre kerültek.
Januárban elkészültek a 2015. évi XLII. törvény alapján az 5%-os fizetésemelésről szóló
parancsok, átvételük után szolgálati panasz az állomány részéről nem érkezett.
A kötelező orvosi alkalmassági vizsgálaton részt vett az állomány és a pszichológiai
alkalmassági vizsgálaton is megjelentek az arra kötelezettek. Az érintett időszakban a
kötelezően előírt éves fizikai alkalmassági vizsgálaton részt vett a teljes állomány és sikeresen
teljesítette az előírt szintet.
A határidős jelentéseket minden esetben határidőn belül felterjesztettük, a havonta ismétlődő
feladatok elvégzésre kerültek. A szociális segélyek, illetményelőleg kérelmek, fogászati- és
szemüveg költségtérítések, kegyeleti kiadások megtérítésének kérelmei egész évben
folyamatosan érkeztek, melyeket ellenőrzés után a megyére továbbítottunk.
A házipénztár felhasználására csak indokolt esetben került sor, a pénzügyi elszámolásokat az
MKI felé végrehajtottuk.
2016. év június hónapban bekövetkezett viharok felszámolása során felmerült
többletköltségekről, bekövetkezett károkról és helyreállítási költségekről szóló jelentést
határidőre folyamatosan elkészítettük.

GAZDASÁGI SZAKTERÜLET
A havi ellátmánnyal való gazdálkodás, annak ellenőrzése, a vonatkozó szabályozó szerint,
szigorú rendben folyik, a készpénzzel történő vásárlások elszámolása igazolt
kötelezettségvállalás alapján, záradékkal ellátva történik.
Az állomány 3 órát meghaladó beavatkozáson való tartózkodása esetén, a napszaknak
megfelelő élelemmel történő ellátása érdekében, megszabott norma alapján élelmezéselszámolást készítettünk 2 esetben, melyet a raktárunkban készletezett tartós élelmiszerrel
biztosítottunk.
A gépjárművek negyedéves tervszerű megelőző karbantartását (TMK) végrehajtottuk.
A készenléti szerek kisebb javításait helyben végezzük, a szükséges alkatrészeket az
igazgatóság műszaki osztályán keresztül rendeljük meg.
A készenléti szerek esedékes műszaki vizsgálatát külső szolgáltató, a BM Heros végzi, a
málházott felszerelések és egyéni védőeszközök felülvizsgálata saját erőből, részben külső
felülvizsgáló cégek bevonásával történik, melyekről egyenként jegyzőkönyv készült.
A HTP-n és a KŐ-n a szolgálati csoportonként kijelölt energetikai felelősök a feladataikat
folyamatosan végzik, dokumentálják. A 2015.évi KEOP pályázatban megvalósult laktanya
felújítással kapcsolatos adatszolgáltatást folyamatosan végezzük. A pályázat keretében
elvégzett munkák hibáinak korrigálása érdekében a kivitelező több alkalommal végzett
javításokat a laktanyában.
A gépjármű nyilvántartó rendszer feltöltése folyamatos.
A hivatali munkaidőben dolgozó állomány M12. szolgálati ruházatának kiosztása - a
szeptember 1-jei bevezetés időpontjára - megtörtént.

III. A 2017. év feladatai
Fentieket összegezve, megállapítható, hogy 2016-ban egy szélsőségektől mentes,
kiegyensúlyozott, és megelőző munkát tudtunk végezni. Munkánk során az együttműködés a
társszervekkel, különböző hatóságokkal, intézményekkel kiváló volt. 2016. évben
munkánkkal kapcsolatban az állampolgárok részéről panasz nem érkezett. Mindenképpen ki
kell hangsúlyozni, hogy az elért eredmények, mindenki részéről megfeszített munkát
igényeltek, melyhez elengedhetetlenül szükség volt az állomány szervezethez való
lojalitására, szakmai elhivatottságára, az új feladatokhoz való hozzáállására, mely a szervezet
sikerének alapvető feltétele.
Célok a jövőre
Öngondoskodás további fejlesztése
A veszélyes üzemek folyamatos felügyelete, jogkövető magatartás kikényszerítése
Önkéntes tűzoltó mozgalmak segítése, önállóan beavatkozó ÖTE-k
Hivatásos tűzoltók napi továbbképzési rendszerének átalakítása
Iparbiztonság területén, kényszerítő eszközök jogszerű alkalmazása
Ellenőrzésekbe bevonható személyek körének bővítése, képzésük biztosítása
Megelőzési tevékenység professzionális végzése
Tudatos, átgondolt, költséghatékony gazdálkodásban való részvétel

A KEOP Energia racionalizálással érintett tűzoltó laktanya energia költségeinek
figyelemmel kísérése, elemzése
Társszervekkel, hivatalokkal, szervezetekkel történő hatékony együttműködés
Hitelesség, szakértelem, elkötelezett helytállás!

__________________________________________________________________________________________________

Hajdúnánás, 2017. május 15.

Szabó Norbert tűzoltó alezredes
kirendeltségvezető

1.

sz. melléklet

2.

sz. melléklet

Települések katasztrófavédelmi besorolása

Önkéntes mentőszervezetek eloszlása létszáma és képessége

Megye

1

Hajdú-Bihar

Balmazújváros

Balmazújvárosi Járási Önkéntes Mentőcsoport

2

Hajdú-Bihar

Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi Járási Önkéntes Mentőcsoport

3

Hajdú-Bihar

Hajdúhadház

Hajdúhadházi Járási Önkéntes Mentőcsoport

4

Hajdú-Bihar

Hajdúnánás

Hajdúnánási Járási Önkéntes Mentőcsoport

32 fő alapvető vízkárelhártás
34 fő alapvető vízkárelhártás

5

Hajdú-Bihar

Balmazújváros

Balmazújváros Települési Önkéntes Mentőcsoport

10 fő alapvető vízkárelhártás

6

Hajdú-Bihar

Balmazújváros
Hajdúhadház

Bocskaikert

Bocskaikert Települési Önkéntes Mentőcsoport

10 fő alapvető vízkárelhártás

7

Hajdú-Bihar

Balmazújváros

Egyek

Egyek Települési Önkéntes Mentőcsoport

10 fő alapvető vízkárelhártás

8

Hajdú-Bihar

Hajdúnánás

Folyás

Folyás Települési Önkéntes Mentőcsoport
Hajdúböszörmény Települési Önkéntes
Hajdúböszörmény Hajdúböszörmény Mentőcsoport

10 fő alapvető vízkárelhártás

10 fő alapvető vízkárelhártás

9

Hajdú-Bihar

Járás

Település

Minősített
létszám

SSz.

Mentőcsoport megnevezése

Képességek

41 fő alapvető vízkárelhártás
31 fő alapvető vízkárelhártás

10 fő alapvető vízkárelhártás

10

Hajdú-Bihar

Balmazújváros

Hortobágy

11

Hajdú-Bihar

Balmazújváros

Tiszacsege

Hortobágy Települési Önkéntes Mentőcsoport
Tiszacsege Települési Önkéntes Mentőcsoport

12

Hajdú-Bihar

Hajdúnánás

Tiszagyulaháza

Tiszagyulaháza Települési Önkéntes Mentőcsoport

10 fő alapvető vízkárelhártás

13

Hajdú-Bihar

Balmazújváros

Újszentmargita

Újszentmargita Települési Önkéntes Mentőcsoport

10 fő alapvető vízkárelhártás

14

Hajdú-Bihar

Hajdúnánás

Polgár

Polgár Települési Önkéntes Mentőcsoport

15 fő alapvető vízkárelhártás

15

Hajdú-Bihar

Hajdúhadház

Téglás

Téglás Települési Önkéntes Mentőcsoport

10 fő alapvető vízkárelhártás

16

Hajdú-Bihar

Hajdúhadház

Hajdúhadház

Hajdúhadház Települési Önkéntes Mentőcsoport

10 fő alapvető vízkárelhártás

10 fő alapvető vízkárelhártás

összesen:

263

3.

sz. melléklet

2016. XII. 31-ig
Ellenőrzések száma:

305

Bírság határozatok száma:

24

Kiszabott bírságok összege:
Eljárási bírságok száma:
Eljárási bírságok összege:

2.570.000
5
130.000

Hatósági kötelezések száma:

53

Beépített
tűzjelző
létesítési/átalakítás/megszüntetés eljárás:

8

Beépített
eljárás:

használatbavételi

6

Beépített
tűzoltó
létesítési/átalakítás/megszüntetés eljárás:

4

Beépített
eljárás:

0

tűzjelző

tűzoltó

használatbavételi

Kéményhasználat tiltó eljárások:

255 régi; július 1-től: 180

Keményhasználat engedélyezése:

136

Kémény 2-es hibakódos / zárt ajtós
eljárás:
Szakhatósági eljárások száma:

1343 régi; július 1-től: 62
179

