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A beszámolási időszak katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai

A Paksi Hivatásos  Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban:  Paksi HTP) 2021. január  1.  és

2021.  december  31.  közötti  időszakban  végzett  tevékenységét  az  alábbiak  szerint  hajtotta

végre:

A  koronavírus  világjárvány  jelentősen  átalakította  az  elmúlt  évben  tervezett  feladatok

végrehajtásának  az  ütemét  és  a  módját.  A  2021.  évben  a  tevékenységeinket,  a  korábbi

időszakhoz  hasonlóan,  szintén  a  járvány  elleni  küzdelem  határozta  meg,  mindazonáltal  a

tűzoltóságunk az alapfeladatait maradéktalanul teljesítette. A koronavírus pandémia kapcsán

kiemelt  feladatként  jelentkezett  a  járvány  megelőzéséhez  kapcsolódó  közegészségügyi,

járványügyi  intézkedések  bevezetése.  A  preventív  tevékenységek  fokozásával  személyi

állomány egészségének a megőrzését biztosítani tudtuk. Az állomány a bevezetett rendkívüli

biztonsági szabályok iránt tanúsított fegyelmezett magatartása következtében járvány-gócok

nem alakultak ki.

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.

A vizsgált időszak belül nagy hangsúlyt fektettünk a veszélyhelyzetek hatósági és propaganda

eszközökkel történő megelőzésére, amelyet a járványhelyzetben főként elektronikus formában

végeztük tovább.  Kisfilmet  készítettünk a  szabadtéri  tüzek megelőzésével  összefüggésben,

hirdettük az alkotói pályázatot, valamint népszerűsítettük a BM OKF által megalkotott online

teszteket a diákok körében (iskolákon keresztül). A Tolna Megyei Tűzmegelőzési Bizottság

rendezvényein is tevékenyen részt vettünk.

A vizsgált időszakon belül kiemelten kezeltük a beavatkozó állomány szakmai ismereteinek a

fejlesztését,  amelynek  kapcsán  jelentős  figyelmet  fordítottunk  a  gyakorlati  és  az  elméleti

képzésekre. Az Atomerőmű Tűzoltósággal több közös gyakorlatot hajtottunk végre, amelyek

a  hatékony  és  sikeres  együttműködésünket  biztosítják.  Központi  pályázat  útján  számos

önkéntes tűzoltó egyesület jutott  új technikai eszközökhöz, egyéni védőfelszerelésekhez és

működési  támogatáshoz,  melyeknek  köszönhetően  javult  az  egyesületek  közreműködése  a

mentő tűzvédelemben.

A települési mentőszervezetek működésével a települések önvédekező képessége biztosított,

amelyről az éves nemzeti újraminősítő és riasztási gyakorlatokon győződtünk meg.
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A koronavírus világjárvány miatt a 2021. évben elmaradt a katasztrófavédelmi gyereknap. A

külső helyszíneken korlátozott  számban kerültek megtartása  rendezvények és  táborok,  így

csak  pár  esetben  kaptunk  felkéréseket  azokon  történő  részvételre.  Szolgáltatás  keretében

három  esetben  tartottunk  a  vizsgált  időszakon  belül  bemutatókat  vagy  habpartikat.  A

Katasztrófavédelmi közösségi szolgálat lebonyolításában is aktívan közreműködtünk a 2021-

es évben.

A vizsgált  időszakon belül  a Paksi HTP állománya a koronavírus világjárvány miatt  csak

néhány versenyen tudott elindulni. Részt vettünk a terepfutó bajnokságon, a BM OKF által

meghirdetett  atlétika  versenyen,  országos  labdarúgó  tornán.  Kollégáink  képviselték  a

tűzoltóságunkat  és  a  Tolna  MKI-t  a  TFA-n,  a  Pump  and  run  versenyen,  a  Crossfit

bajnokságon és a Generali Night run futóversenyen.

Elvégzett katasztrófavédelmi feladatok

Tűzoltóságunk egységei összesen 288 alkalommal lettek riasztva, ebből 77 esetben vonultunk

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

mentések voltak a legmagasabb számban. A Paksi HTP 2021. év folyamán történt vonulásait

a következő diagram szemlélteti.
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Vonulások a 2021. évben
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Saját  működési  területünkön  belül  211  esetben  vonultunk  a  vizsgált  időszakban,  amely

mindösszesen 5 százalékos csökkenést mutat az előző évhez képest. A működési területünkön

belül  történt  káresetek  tekintetében  is  a  műszaki  mentések  domináltak,  amelyek  száma

mintegy 48 százalékkal magasabb volt a tűzestekhez viszonyítva. A műveletek eloszlását az

alábbi diagramja ábrázolja a káresetek fajtái szerint.
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Vonulások a 2021. évben a Paksi HTP működési területén

A  tűzesetek  tekintetében  a  korábbi  évekhez  hasonlóan  a  szabad  területen  történtek

domináltak, amely az összes tűzeseti műveletünk 51 százalékát foglalta magába, de az otthon

jellegű  létesítményekben  keletkezett  tűzesetek  száma  is  magas  volt  a  többi  helyszínhez

viszonyítva. A tűzesetek csoportosítását helyszínek szerinti bontásban a következő diagramja

tartalmazza.
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A tűzesetek csoportosítása helyszínek szerint

tárolási létesítmény szabad terület otthon jellegű létesítmény mezőgazdasági létesítmény közút

közlekedési eszköz egyéb

A műszaki mentések között közúti balesetekhez vonultunk a legtöbbet a tavalyi évben, amely

az  ez  irányú  tevékenységünk  37  százalékát  jelentette.  A  2020.  évben  magas  számban

előforduló fakidőlések számában 20 százalékos csökkenés tapasztalható a vizsgált időszakon

belül. A 2020. évhez képest a közúti balesetek száma 48 százalékkal emelkedett.
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Műszaki mentések fajtái

állatbaleset egyéb elemi csapás - viharkár életmentés

fakidőlés gázszivárgás közúti baleset omlásveszély

rovar (méh/darázs) sérült mentése szén-monoxid szivárgás vízkárok



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 Paksi HTP működési területéhez

tartozó  települések  közül  a  vonulások  56  százaléka  Paks  városában  történt.  Bölcskére  és

Tengelicre volt nagyobb számban vonulásunk a többi településhez képest. Fadd tekintetében

mindenképpen  meg  kell  említeni,  hogy  a  település  Tolna  Önkormányzati

Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: Tolna ÖTP) elsődleges műveleti körzetéhez tartozik, és

a diagramon szereplő események között, csak azok kerültek szerepeltetésre, amelyekre paksi

egységek  is  vonultak.  A  megjelenítetteken  túlmenően  további  13  olyan  esemény  történt,

amelyet az önkormányzati és az egyesületi tűzoltók számoltak fel.
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A vonulások számának eloszlása Paks HTP működési területére lebontva      

Bölcske Dunaszentgyörgy Fadd Gerjen Györköny Kajdacs Madocsa Nagydorog Németkér Paks

Pusztahencse Sárszentlőrinc Tengelic
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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

2021-ben az előző évhez képest 5 %-kal növekedett a vonulásaink száma. A korábbi 5 év

vonulási számait figyelembe véve a vizsgált időszakon belül volt a második legtöbb műveleti

tevékenységünk.  A  működési  területünkön  kívülre  történő  riasztások  száma  az  előző

esztendőhöz  viszonyítva  45  százalékkal  magasabb  értéket  mutatott,  és  az  elmúlt  5  évet

figyelembe véve ebben a periódusban volt  a harmadik legtöbb.  A tűzesetek és a műszaki

mentések  számában  jelentős  változás  nem  tapasztalható  az  előző  évhez  képest,  mindkét

kategória tekintetében 5 százalékkal emelkedett.

Vonulások 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Tűzeset 82 59 58 64 67

Műszaki mentés 107 68 86 94 99

Szándékosan megtévesztő jelzés 1 0 0 3 2

Téves jelzés 38 41 72 60 43

Működési területen kívüli vonulások 54 79 87 53 77

ÖSSZESEN: 282 247 303 274 288
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A vonulások számának eloszlása az elmúlt 5 évben

A téves jelzésekhez történő vonulásaink számában jelentős változás történt az előző évhez

képest. A vizsgált időintervallumban a téves jelzések száma 28 százalékkal csökkent az előző

esztendőhöz viszonyítva. A beépített tűzjelző berendezések által generált téves jelzések száma

a legjelentősebb továbbra is, amelyek az oka legtöbb esetben ismeretlen.
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Téves jelzések forrása

A vizsgált  időszakon belül 3 db kéménytüzünk volt,  és 4 esetben szén-monoxid szivárgás

miatt vonultak a kollégáink.
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A 2021-as év jelentősebb káresetei

 2021. 04. 02. Tengelic, 6233 15. km

Vasúti  töltés és a 63-as út között  található -  Natura 2000 besorolású -
nádas terület égett 8 hektár kiterjedésben. A tűz eloltását az egységek
kéziszerszámokkal  és  2  darab  gyorsbeavatkozó  sugárral  végezték.  Az
esethez  riasztásra  került  Paks  I,  Paks  II,  Paks  Vízszállító,  Szekszárd  I,
Bogárd Vízszállító és Gemenc KMSZ. A tényleges riasztási fokozat II/K volt.

 2021. 06. 13. Madocsa, a töltés mellett elhelyezkedő erdőterület 

A  Dunakömlődi-csatornát  Madocsa  irányába  átszelő  töltés  jobbra  eső
részén 20 hektár kiterjedésben égett az erdőterület aljnövényzete. A szél
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erőssége és az aljnövényzet sűrűsége az oltási munkálatokat nehezítette.
A felszámoláshoz az egységek kéziszerszámokat, háti puttonyfecskendőt
és gyorsbeavatkozó sugarat használtak. Az esethez Paks I, Paks II, Paks
Vízszállító,  Solt  I  és  Szekszárd  Vízszállító  került  riasztásra.  A  tényleges
riasztási fokozat I/K volt.

 2021. 06. 24. Pusztahencse, 6232 5. km

A  tűzeset  során  egy  17  hektáros  mezőgazdasági  terület  összesen  3
hektáron égett, melyből 2 hektár tarló és 1 hektár lábonálló árpa volt. A
területet a tulajdonosok három erőgéppel körbetárcsázták. Az egységek 5
darab "D" sugárral avatkoztak be. Az esethez riasztásra került Paks I, Paks
II,  Paks Vízszállító,  Szekszárd I,  Bogárd I,  Bogárd Vízszállító  és Gemenc
KMSZ. A tényleges riasztási fokozat II/K volt.

 2021. 09. 28. Kajdacs, József Attila utca 354.
Egy 70 m2-es  alapterületű  lakóépület  teljesen kiégett.  A tűzet  az  egységek 2
darab  "D"  sugárral  és  1  darab  "C"  sugárral  eloltották.  Lakosságvédelmi
intézkedésre  volt  szükség,  a  polgármester  két  személy  elhelyezéséről
gondoskodott.  Az  esethez  riasztásra  került  Paks  I,  Paks  II,  Paks  Vízszállító,
Szekszárd  I  és  Gemenc  KMSZ.  Szekszárd  I  és  Gemenc  KMSZ visszafordításra
került. A tényleges riasztási fokozat I/K.

Parancsnokságunk nagymértékben számíthat  a  működési  területén  belül  található  önkéntes

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

típusú káreseteknél voltak jelen az önkéntesek egységei a 2021-as évben.  Tengelic ÖTE és

Györköny  ÖTE  III.  kategóriájú  együttműködési  megállapodással  rendelkezik,  így

műveleteknél  nem  voltak  jelen  a  vizsgált  időszakban.  Fadd  ÖTE  tekintetében  meg  kell

jegyezni, hogy az egyesület további 6 esetben vett részt a beavatkozásban Fadd-Domboriban,
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amely nem tartozik a Paksi HTP működési területéhez, így ezek a műveletek a diagramon és a

táblázatban sem kerültek feltüntetésre.
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Paksi HTP működési területén  belül működő önkéntes tűzoltó  egyesületek vonulása a 2021.  évben

tűzeset műszaki mentés

téves jelzés szándékosan megtévesztő jelzés

Paksi HTP működési területén belül működő önkéntes tűzoltó egyesületek

Bölcske ÖTE

EMÜ I.

Dunaszentgyörgy ÖTE

EMÜ II.

Fadd ÖTE

EMÜ I.

Nagydorog ÖTE

EMÜ II.
Összesen

Tűzeset 6 2 7 7 22

Műszaki
mentés

2 0 9 1 12

Szándékosan
megtévesztő

jelzés
0 0 0 0 0

Téves jelzés 1 0 1 0 2

Vonulás
összesen:

9 2 17 8 36

Összegzés és a 2021. évi fő feladatok

A szakmai munka színvonala tovább javult a 2021. évben a Paksi HTP vonatkozásában. A

vizsgált  időszakon  belül  a  jogszabályokban  és  a  belső  szabályozókban  foglaltak  alapján,

jogszerűen és tervezetten végeztük mindennapi tevékenységeinket.  Az alaprendeltetésünket

11



betöltve, magas szinten teljesítettük feladatainkat, biztosítottuk a működési területén élők élet-

és  vagyonvédelmét,  valamint  a  bekövetkezett  káresemények  szakszerű  és  biztonságos

felszámolását. A  feladataink  eredményes  teljesítése  érdekében  együttműködtünk  a

rendvédelmi  és  közigazgatási  szervekkel.  Munkánkat  széleskörű  önkéntes,  karitatív  és

lakossági támogatás segítette.

Továbbra is  fontos a tűzoltóságunk számára az önkéntesek támogatása mind a pályázatok

kapcsán,  mind  a  gyakorlatok  és  elméleti  képzések  tekintetében,  hiszen  egy  művelet

végrehajtása során nagy segítséget tudnak nyújtani a hivatásos állomány részére.

Lakosságtájékoztatási  feladatkörünk  megvalósítása  során  továbbra  is  kiemelt  figyelmet

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

bekövetkező halálesetek megelőzésére.

Legfőbb célkitűzésünk az alapfeladatainkban vállalt tűzesetek és műszaki mentések számának

csökkentése, a katasztrófavédelem rendszerének produktív működtetése. Ennek megvalósítása

érdekében  a  koronavírus  világjárvány  lecsengését  követően  a  különfélea  rendezvényeken

történő  megjelenésünkkel  kívánjuk  biztosítani  az  ez  irányú  prevenciós  tevékenységünket,

melynek  segítségével  próbáljuk  meg  felhívni  a  lakosság  figyelmét  a  mindennapi  élet

veszélyforrásaira.

Kiemelten  fontos  feladatunk  a  beavatkozó  tűzoltók  egészségi  és  fizikális  állapotának

megőrzése,  valamint  a  személyi  állomány  pályán  tartása,  továbbá  a  szakmai  munka

színvonalának  fejlesztése. Fontos  küldetésként  kezeljük  az  ifjúságnevelést,  valamint  a

közbiztonság helyzetének javítását.

Feladataink  végrehajtásában  elengedhetetlen  a  működési  területünk  önkormányzatainak,

közintézményeinek, a társszerveknek és valamennyi önkéntes közreműködőnek a segítsége,

melyet ezúton is köszönök!

Gaszner Róbert tű. alezredes
tűzoltóparancsnok

Készült: 1 elektronikusan hitelesített példányban
Terjedelem: 11 oldal
Melléklet: --
Továbbítva: NOVA SZEÜSZ rendszeren
Kapja: Címzettek elektronikusan hitelesített példányban
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