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A beszámolási időszak katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai

A Paksi Hivatásos  Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban:  Paksi HTP) 2019. január  1.  és

2019.  december  31.  közötti  időszakban  végzett  tevékenységét  az  alábbiak  szerint  hajtotta

végre:

A  feladataink  eredményes  teljesítése  érdekében  együttműködtünk  a  rendvédelmi  és

közigazgatási  szervekkel.  Munkánkat széleskörű önkéntes, karitatív és lakossági támogatás

segítette.  2019.  évben  tervszerűen,  szervezetten,  következetesen  és  kiegyensúlyozottan

végeztük feladatinkat.

A 2019-es évben folytattuk a beavatkozó állomány szakmai ismereteinek elmélyítését, mely

során nagy hangsúlyt fektettünk a gyakorlati és az elméleti képzésekre. A szakmai képzéseket

kiterjesztettük az önkéntes tűzoltó egyesületekre és a létesítményi tűzoltóságra is, amelyek

keretei között számos közös gyakorlatot tartottunk. Központi pályázat útján számos önkéntes

tűzoltó  egyesület  –  köztük  Tengelic  ÖTE  is  -  jutott  új  technikai  eszközökhöz,  egyéni

védőfelszerelésekhez, melyeknek köszönhetően javult az egyesületek közreműködése a mentő

tűzvédelemben.

A gépjármű technikai eszköz parkunk a 2019-es évben egy Skoda Rapid és egy Volkswagen e-

Golf személygépjárművel  növekedett,  melyet  a  hivatali  munkarendű  állomány  használ

ügyintézésre.

A  lakosság  szélesebb  rétegei  számára  a  civil  együttműködés  keretében  szervezett

rendezvényeken  tevőlegesen  is  részt  vettünk  és  tartottunk  előadásokat.  Kiemelt  figyelmet

fordítottunk a megelőzés fontosságára. A Tolna megyei Tűzmegelőzési Bizottsági megjelenés

keretében 24 esetben kerestünk fel önkormányzatotokat, nyugdíjas klubokat, iskolákat, egyéb

szervezeteket és tartottunk részükre előadásokat a szabadtéri tűzesetek, a kéménytüzek és a

tűzesetekkel  kapcsolatos  halálesetek  megelőzésével  kapcsolatosan,  illetve  a  tűzvédelmi

eszközök  használatáról.  Kéménytüzes  kiállítást  12  esetben  szerveztünk  különféle

helyszíneken. 

A katasztrófavédelmi gyereknapon a Paksi HTP-re sok gyermek érkezett, akiknek bemutattuk

az felszerelésinket  és  laktanyának,  célba  lőhettek  vízsugárral,  rádió-navigációs  feladatokat

hajthattak végre, és felpróbálhatták a védőfelszereléseinket. Részt vettünk a gerjeni majálison,

a Paks városi gyereknapon ahol a gyerekek kipróbálhatták a légzőkészülékeinket füstsátorban,

célba  lőhettek  vízsugárral,  valamint  megtekinthették  a  gépjárműveinket.  Rendezvények

biztosításában, habparty-kon is tevékenyen részt vettünk a 2019-es év vizsgált időszakában.
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A  Katasztrófavédelmi  közösségi  szolgálat  lebonyolításában  is  közreműködtünk,  hogy  az

együttműködési megállapodással rendelkező 4 oktatási intézmény diákjai megszerezhessék az

előírt óraszámot, amely szükséges az érettségihez kiadásához.

2019. október 9-én, szerdán tartotta meg a Pályaválasztási Kiállítás programsorozat részeként

a „Szakmatúra” elnevezésű rendezvényt, a Paksi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya és a

Tolna  Megyei  Kereskedelmi  és  Iparkamara.  A  tűzoltóságunk  látogatásának  a  célja

pályaválasztás előtt álló 7-8. és 11-12. osztályos tanulók megismertetése a hiány- és egyéb

népszerű szakmákkal/hivatásokkal volt.

2019. évben a Paksi HTP állománya 18 versenyen vett, amely összesen 65 főt jelentett.  A

kollégáink a megmérettetések során minden esetben tisztesen helyt álltak, öregbítve ezzel a

paksi és a tolna megyei tűzoltók hírnevét.

Elvégzett katasztrófavédelmi feladatok

Tűzoltóságunk egységei összesen 303 alkalommal lettek riasztva, ebből 87 esetben vonultunk

más  tűzoltóság  működési  területére.  Az  összes  vonulásunkat  figyelembe  véve  a  műszaki

mentések voltak a legmagasabb számban. A Paksi HTP 2019. év folyamán történt vonulásait,

a műveletek eloszlását a következő diagram szemlélteti.
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Vonulások a 2019. évben

Saját működési területünkön belül 216 esetben vonultunk a vizsgált időszakban, amely közel

29 százalékos emelkedést mutat az előző évhez képest. A működési területünkön belül történt

műveletek  tekintetében  is  a  műszaki  mentések  domináltak.  A  műveletek  eloszlását  a

következő diagram szemlélteti a káresetek fajtái szerint.
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Vonulások a 2019. évben a Paksi HTP működési területén

A  tűzesetek  tekintetében  a  korábbi  évekhez  hasonlóan  a  szabad  területen  történtek

domináltak, de az otthon jellegű létesítményekben keletkezett tűzesetek száma is magas volt a

többi helyszínhez viszonyítva. A tűzesetek csoportosítását helyszínek szerinti bontásban az

alábbi diagram tartalmazza.
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A tűzesetek csoportosítása helyszínek szerint

tárolási létesítmény szabad terület

otthon jellegű létesítmény mezőgazdasági létesítmény

közút közlekedési eszköz

ipari, termelési lésítmény egyéb

egészségügyi, szociális létesítmény

A műszaki mentések között közúti balesetekhez vonultunk a legtöbbet a tavalyi, ahogyan az

előző években is. A 2019. évhez képest a közúti balesetek száma 43 százalékkal növekedett. 

A vonulások száma megmutatja, hogy a korábbi évek tendenciáinak megfelelően Paks város

közigazgatási  határain  belül  több vonulásunk volt,  mint  a  működési  területünkhöz  tartozó

összes többi településen együttesen. A százalékos értékekből egyértelműen kiolvasható, hogy
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Paksi HTP működési területéhez tartozó települések közül a vonulások 62 százaléka Paks

városában történt. Bölcskére, Kajdacsra és Tengelicre volt nagyobb számban vonulásunk a

többi településhez képest. A műveleteink települések szerinti eloszlását mutatja be az alábbi

diagram.
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A vonulások százalékos eloszlása Paksi HTP működési területére lebontva

Bölcske Dunaszentgyörgy Fadd Gerjen Györköny

Kajdacs Madocsa Nagydorog Németkér Paks

Pusztahencse Sárszentlőrinc Tengelic

2019-ben az előző évhez képest megközelítőleg 23 %-kal növekedett a vonulásaink száma. A

korábbi  5  év  vonulási  számait  figyelembe  véve  a  vizsgált  időszakon  belül  volt  legtöbb

műveleti tevékenységünk. A működési területünkön kívülre történő riasztások száma az előző

esztendőhöz  viszonyítva  10  százalékkal  magasabb  értéket  mutatott  és  az  elmúlt  5  évet

figyelembe véve ebben a periódusban volt a legtöbb. A tűzesetek számában jelentős változás

nem tapasztalható korábbi évhez képest, azonban a műszaki mentések száma 26 százalékkal

emelkedett.

Vonulások 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

Tűzesethez vonulás 44 41 82 59 58

Műszaki mentés vonulás 68 66 107 68 86

Szándékosan megtévesztő jelzés 0 1 1 0 0

Téves jelzés 38 69 38 41 72

Működési területen kívüli vonulások 31 29 54 79 87

ÖSSZESEN: 181 206 282 247 303
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A  téves  jelzések  számában  jelentős  változás  történt  az  előző  évhez  képest.  A  vizsgált

időintervallumban a téves jelzések száma 75 százalékkal  emelkedett  az előző esztendőhöz

képest. A beépített tűzjelző berendezések által generált téves jelzések száma a legjelentősebb

továbbra is. 

A vizsgált időszakon belül 4 db kéménytűz, 2 esetben pedig szén-monoxid szivárgás miatt

vonultak a kollégáink. Az utólagos tűzesetek számában 2018-tól emelkedés tapasztalható. A

2017-es évben egyetlen egy utólagos tűzesetünk sem volt, míg 2019. évben 5 esetet kellett

regisztrálnunk.

2019-es évben kiemelt tűzoltói beavatkozás 2 alkalommal történt.

Paks Kömlődi út 5-ös szám alatt egy 90 négyzetméteres lakóház teljes terjedelmében égett

2019.  március  31-én.  Egy  fő  elhunytat  találtak  a  helyszínen,  ezért  tűzvizsgálót  kértek  a

helyszínre. A tüzet 3 "D" sugárral és kéziszerszámokkal eloltották.

 

Faddon a Kossuth Lajos utca 55. házszámnál egy földszintes családi ház melléképülete teljes

terjedelmében égett, illetve a lakóház tetőszerkezete részben 2019. július 24-én. A tűzet 4 "C"

és 2 "D" sugárral  oltották el.  A helyszínen Fadd ÖTE 5 fővel  jelen volt.  A beavatkozást

nehezítette  a gázpalackok jelenléte,  melyek közül egy a tűz során felrobbant,  a másikat a

lakóházból kimentették. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.
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A káresetek hatékony és szakszerű felszámolása érdekében a tavalyi évben 126  gyakorlatot

tartottunk két alkalommal szerveztünk a gépjárművezetők részére KRESZ képzést, amelynek

során a központi képzési anyagot feldolgozva készítették fel a szolgálai csoportok vezetői a

gépjárművezetőket a betartandó közlekedési szabályokra. 

Parancsnokságunk  nagymértékben  számíthat  a  területén  található  önkéntes  tűzoltó

egyesületekre  is.  Az alábbi  táblázat  megmutatja,  hogy hány alkalommal  és  milyen  típusú

káreseteknél  voltak  jelen  az  önkéntesek  egységei  a  2019-es  évben.  Tengelic  ÖTE  III.

kategóriájú együttműködési megállapodással rendelkezik, így műveleteknél nem voltak jelen

a vizsgált időszakban.

Paks HTP működési területén

Bölcske

ÖTE

EMÜ I.

Dunaszentgyörgy
ÖTE

EMÜ II.

Fadd
ÖTE

EMÜ I.

Nagydorog
ÖTE

EMÜ II-III.

Összesen

Tűzeset 3 1 14 1 19

Műszaki mentés 4 1 4 1 10

Szándékosan 
megtévesztő jelzés

0 0 0 0 0

Téves jelzés 1 0 4 1 6

Vonulás összesen: 8 2 22 3 35

Az év során folyamatosan tájékoztattuk a működési területünkön működő önkéntes tűzoltó

egyesületek vezetőit az aktuális feladatokról, valamint rendelkezésükre bocsájtottuk a hozzá

tartozó  elméleti  felkészülési  anyagokat,  amelyeket  e-mail-ben  megküldtük  számukra.  A

folyamatos kapcsolattartással biztosítottuk az egyesületek számára a szakmai segítségnyújtás

lehetőségét  a  Paksi  HTP részéről.  Az  ÖTE-ket  folyamatosan  tájékoztattuk  az  év  során  a

szabályozókban történt változásokról.

Segítséget nyújtottunk az egyesületeknek a számunkra kiírt pályázat elkészítésében, amelyre

Bölcske,  Dunaszentgyörgy,  Fadd és  Tengelic  ÖTE pályamunkát  nyújtott  be.  Az önkéntes

tűzoltó  egyesületeknek  kiírt  2019.  évi  pályázaton  elnyert  támogatásokkal  kapcsolatos

szerződéseket  az  érintettek  számára  megküldtük,  valamint  segítséget  nyújtottunk  az

elszámolások elkészítésében. 

A 2019. évben nagy hangsúlyt fektettünk az Atomerőmű Tűzoltóság és a Paksi HTP által

végrehajtott  közös  gyakorlatokra,  így,  3  ellenőrző  gyakorlat,  6  szituációs  begyakorló

gyakorlat, 18 helyismereti foglalkozás. Az év során a kiadott belső szabályozókat elektromos
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úton  azonnal  továbbítottuk  az  Atomerőmű  Tűzoltóságnak.  Az  Atomerőmű  Tűzoltóság

vonulásainak  a  száma  csökkent  az  előző  esztendőhöz  képest,  mert  az  előző  évben  92

vonulásuk  volt,  míg  a  tárgyévben  69,  ami  25  %-os  csökkenést  jelent.  A  téves  jelzések

mennyisége  közel  felére  csökkent.  A  tűzesetek  tekintetében  2  esetben  kellett  kukatüzet

eloltaniuk a létesítményi tűzoltóknak, 3 alkalommal pedig a kiérkezésük előtt felszámolták a

két kukatüzet és egy alkalommal pedig az aljnövényzet tüzét.

Összegzés és a 2020. évi fő feladatok

2019-ben  tovább  javult  a  szakmai  munka  színvonala  a  Paksi  HTP  vonatkozásában.  A

bekövetkezett  események  kezelése  során  a  katasztrófavédelmi  műveleteket  szakszerűen,  a

szakmai  előírások maradéktalan  betartásával  hajtottuk  végre.  Működési  területünkön  nagy

hangsúlyt  fektettünk  a  prevenciós  programok  mellett,  a  hatósági  eszközökkel  történő

megelőzésre. Ennek keretei között soron kívül ellenőrzéseket hajtottunk végre. Az önkéntes

tűzoltó egyesületek részére és a települési  önkéntes mentőcsoportok számára gyakorlatokat

tartottunk a hatékonyabb beavatkozások érdekében. Továbbra is fontos a Paksi HTP számára

az önkéntesek támogatása mind a pályázatok kapcsán, mind a gyakorlatok, elméleti képzések

tekintetében, hiszen egy káreset során nagy segítséget tudnak nyújtani a hivatásos állomány

részére.

A  működési  területünkön  bekövetkezett  események  felszámolására  és  a  veszélyhelyzetek

kezelésére  eredményes  együttműködés  alakult  ki  a  rendvédelmi  szervekkel,  a  területi

közigazgatási  szervekkel,  hatóságokkal,  önkormányzatokkal,  a  karitatív  és  önkéntes

szervezetekkel.

Az újonnan felszerelt kollégák oktatására, képzésére nagy hangsúlyt fektettünk és fektetünk a

jövőben  is.  A  beavatkozó  állomány  ismeretének  bővítése  szintén  szükséges  az  új

technológiákkal, beavatkozási lehetőségekkel, felszerelésekkel kapcsolatban. A tűzesetekkel

kapcsolatos halálesetek megelőzése érdekében indított kampányban aktívan részt vettünk.

Legfőbb célkitűzésünk az alapfeladatainkban vállalt tűzesetek és műszaki mentések számának

csökkentése, a katasztrófavédelem rendszerének hatékony működtetése. Ennek megvalósítása

érdekében  a  különböző  rendezvényeken  történő  részvételünkkel  kívánjuk  erősíteni  az  ez

irányú  prevenciós  tevékenységet,  melynek  segítségével  igyekszünk  a  lakosság  figyelmét

felhívni a mindennapi élet veszélyforrásaira.
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Lakosságtájékoztatási  feladatkörünk  megvalósítása  során  továbbra  is  kiemelt  figyelmet

fordítunk a szén-monoxid mérgezések-, a kéménytüzek-, valamint a tűzesetek következtében

bekövetkező halálesetek megelőzésére. 

Célkitűzéseink között szerepel még a személyi állomány pályán tartása, a szakmai színvonal

emelése, az önkéntes szervezetek (ÖTE-k és mentőszervezetek) további támogatása. 

A Paksi HTP állományának hatósági tevékenységében történő aktív részvételét továbbiakban

is tartani kívánjuk a Kirendeltség Hatósági Osztályának és a szakterületek tevékenységének

támogatásával.  Fontos  célkitűzésként  kezeljük  az  ifjúságnevelést,  valamint  a  közbiztonság

helyzetének javítását. 

Gaszner Róbert tű. alezredes
tűzoltóparancsnok

Készült: 1 elektronikusan hitelesített példányban
Terjedelem: 9 oldal
Melléklet: --
Továbbítva: NOVA SZEÜSZ rendszeren
Kapja: Címzett elektronikusan hitelesített példányban
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