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ELŐTERJESZTÉS  

- a Képviselő-testülethez -  

A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30.§ (5) 

bekezdése alapján: „A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos 

tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település 

tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 

feladatokról.” 

 

Fenti törvényi kötelezettségének eleget téve Toldi András tű. százados a határozat-tervezet 

melléklete szerinti írásos beszámolót küldte meg a képviselő-testület elé terjesztés céljából. 

 

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására. 

 

 

Tiszavasvári, 2014. március 17. 

 

 

 

 

 Dr. Fülöp Erik 

              polgármester 
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HATÁROZAT-TERVEZET 

 

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

...../2014. (III.27.) Kt. sz. 

határozata 

 

a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről 

 

 

 

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tűz elleni védekezésről, a műszaki 

mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 30.§ (5) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóság 2013. évben végzett tevékenységéről szóló 

beszámolót megtárgyalta és a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

2. Felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóság 

parancsnokát a hozott döntésről. 

 

 

 

 

Határidő: azonnal                            Felelős: dr. Fülöp Erik polgármester 
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BESZÁMOLÓ  

A NYÍREGYHÁZA HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG  

2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

1. Bevezető 

A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: KVK) szervezeti elemeként 

működő Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: HTP) a hatályos 

jogszabályok és szervezetszabályzó eszközök alapján végezte az elmúlt évben a tevékenységét. Az 

általános feladatainkat a szakmai iránymutatásoknak és előírásoknak megfelelően, a féléves 

ellenőrzési és felügyeleti tervekben, a havi naptári és ellenőrzési tervekben foglaltaknak 

megfelelően végeztük. A 2013. év lényegében az első év volt, amikor a katasztrófavédelem és a 

tűzoltóság átalakítása már véglegesen megtörtént, nem történtek szerkezeti, és személyi változások. 

Kivételt képez, hogy az év elején a közigazgatási rendszerben bekövetkezett változással egy időben 

a magalakított járások területére 4 katasztrófavédelmi megbízott került kinevezésre, akik a 

területükön az átfogó katasztrófavédelmi feladatokat látják el, a HTP állományában, és a HTP 

parancsnokának irányítása alatt. 

 

2. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 

A Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóparancsnokság felépítése: 

2013. január 1 –ével az új állománytábla alapján a következőképpen alakult a feltöltöttség: 

A hivatali munkarendben dolgozó állomány: 

 Tűzoltóparancsnok 1fő 

 Tűzoltóparancsnok-helyettes  1fő 

 Műszaki biztonsági tiszt  1fő 

 Katasztrófavédelmi Megbízott  4fő 

Az készenléti szolgálatot teljesítők állománytáblája alapján 111 fő, de a zárolt, be nem töltött 

státuszok miatt a tényleges létszám 104 fő az alábbiak szerint: 

 

 Szolgálatparancsnok  2 fő kinevezett 1 fő megbízással 

 Rajparancsnok  3 fő megbízással, 3 fő nincs betöltve  

 Szerparancsnok  3 fő 

 Különleges szerkezelő  36 fő 

 Beosztott tűzoltó  15 fő 

 Gépjárművezető  48 fő 

Szolgálatszervezés 

A szolgálati csoportok 35-34-35 fős létszámmal működnek, az állománytábla szerinti létszámkeret 

37 fős készenléti létszámot tartalmaz szolgálati csoportonként. A napi szolgálatot 23-24 fővel látjuk 

el, ha az összes készenléti szer üzemképes. Az első három szer állományának csökkentésre 

engedélyt kaptunk Igazgató Úrtól, így az I. szer 6 fővel, II. szer 5 fővel, III. szer 4 fővel állt 

készenlétben, illetve vonult.  

A jelenlegi feltöltöttség mellett a túlóra keletkezése elkerülhetetlen, figyelembe véve a képzések, 

orvosi vizsgálatok, betegszabadságok átlagos értékeit, illetve az egyéb berendeléseket. Jelenleg 1 fő 

tiszti átképzőn vesz részt a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban.  

Túlóra keletkezése elkerülhetetlen volt főleg a létszám fel töltetlensége miatt, de a 150 órát nem 

haladta meg, mivel szolgálat menetes napokkal kompenzálható.  

Március 14-15-én keletkezett hó helyzettel kapcsolatosan a szolgálat megerősítésre került 6 fő 

berendelésével, részükre a túlmunka kifizetésre megtörtént. 
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Június 6-tól 12-ig a Dunai árvízi védekezésben 45-fő Nyíregyházi Tűzoltó vett részt, a Pilismaróti 

védekezésben 41-fő, a Bátaszéki védekezésben 4-fő vett részt.  A meghatározott feladatokat 

fegyelmezetten, szakszerűen, végrehajtották. Részükre a túlmunka kifizetésre megtörtént. 

 

Tűzoltás, műszaki mentés 

A 2013-as év a tűz- és káresetek számát vizsgálva kevesebb káreseményt hozott, mint az 

előző év. A csapadékos időjárás következtében sokkal kevesebb tűzeset történt a szabad területeken, 

az esetszámokat vizsgálva a tűzesetek száma kevesebb, mint a műszaki mentések száma. A 

tűzesetekkel kapcsolatosan a tűzmegelőzési tevékenységekkel kapcsolatos lakosság tájékoztatás, 

figyelmeztetés esetlegesen bírságok kiszabása jelentősen hozzá járult a szabadterületen történt 

tűzesetek csökkenéséhez. Továbbá az eset számok csökkenésének oka a működési területünk 

jelentős csökkenése.  

A tűzoltóság működési területe jelentős mértékben csökkent, a Nyíradonyi és a Baktalórántházai 

Katasztrófavédelmi Őrs megalakulásával.  

- Baktalórántháza vonul Apagy, Nyírtét, és Ramocsaháza településekre,  

- Nyíradony vonul Balkány, Biri, Geszteréd településekre.  

- Borsod megyében megalakult a Cigándi Katasztrófavédelmi őrs 2013.november 01-én, amely 

Tiszatelek és Beszterec településsekkel tovább csökkentette a Nyíregyháza HTP működési 

területét.  

- Jelenleg 31 település mentő tűzvédelmét látjuk el.  

 

Vonulási statisztika a Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén: 

 

A 2013-as év a tűz- és káresetek számát vizsgálva kevesebb káreseményt hozott, mint az előző év. 

A csapadékos időjárás következtében sokkal kevesebb tűzeset történt a szabad területeken, az 

esetszámokat vizsgálva a tűzesetek száma kevesebb, mint a műszaki mentések száma. A 

tűzesetekkel kapcsolatosan a tűzmegelőzési tevékenységekkel kapcsolatos lakosság tájékoztatás, 

figyelmeztetés esetlegesen bírságok kiszabása jelentősen hozzá járult a szabadterületen történt 

tűzesetek csökkenéséhez. Továbbá az eset számok csökkenésének oka a működési területünk 

jelentős csökkenése.  

 

Év 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Megyei összes 3573 5952 8225 4626 4475 3092 

Nyíregyházi Tűzoltóság  1875 3257 3199 2499 1328 965 

Tűzeset (+ utólagos tűzeset) 558 743+55 377+56 851+64 709+32 431 

Káreset, műszaki mentés 931 2181 2342 1355 384 534 

Téves riasztás, szándékosan 

megtévesztő jelzés 
324 278 424 229 203 177 
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Az alábbi táblázat a HTP tevékenyének, vonulásainak főbb mutatóit tartalmazza: 

 
 

A vonulások során a tényleges riasztási fokozatok: 

- I. Riasztási fokozat: 949 esetben   138 esetben Kiemelt 

- II. Riasztási fokozat:  8 esetben  5 esetben Kiemelt 

- III. Riasztási fokozat:  1 esetben   1 esetben  Kiemelt 

- IV. Riasztási fokozat:  0 esetben   0 esetben  Kiemelt 

- V. Riasztási fokozat:  1 esetben   1 esetben  Kiemelt 

 
A működési területen lévő 31 településen az alábbiak 

szerint alakultak az esetszámok: 

A működési területen lévő 31 településen az alábbiak szerint alakultak az esetszámok: 

HTP és ÖTP beavatkozási számok: 

Balsa:  1 

Buj:  7 

Demecser:  21 

Érpatak:  4 

Gávavencsellő: 17 

Ibrány:  86 

Kálmánháza:  12 

Kék:  15 

Kemecse  33 

Kótaj:  23 

Nagycserkesz: 20 

Nagyhalász: 40 

Nagykálló:  35 

Napkor: 19 

Nyírbogdány: 27 

Nyíregyháza:  630 

Nyírpazony:  19 

Nyírtelek:  31 

Nyírtura:  8 

Paszab:  13 

Rakamaz:  38 

Sényő:  7 

Szabolcs:  3 

Székely:  12 

Tímár:  7 

Tiszaeszlár:  10 

Tiszanagyfalu: 4 

Tiszarád: 11 

Újfehértó: 93 

Vasmegyer: 6 

Tiszabercel: 38 

Káresetfajta alapján: 

Állatbaleset:  6 

Egyéb:  91 

Elemi csapás:  73 

Életmentés:  47 

Épületomlás, magas épület baleset:  8 

Fa kidőlés:  75 

Gázszivárgás:  10 

Halott kiemelés:  5 

Közúti baleset:  107 

Omlásveszély:  8 

Robbanás:  2 

Rovar:  6 

Szénmonoxid mérgezés: 10 

Technológiai meghibásodás:  3 

Teher- vagy személyfelvonó baleset:  1 

Vasút, mozdony baleset:  1 

Baleset magasban:  1 

Baleset mélyben:  1 

Vizi baleset jégről mentés:  1 

Közlekedési eszközből kifolyt üza:  1 

Vízkárok: 16 
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A fenti kimutatásokból megállapítható, hogy a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

a tevékenységének jelentős részét (64 %) Nyíregyháza város közigazgatási területén teljesíti.  

A megyeszékhely területe 274,54 km
2
, melyen 118.185 fő él, a 2013-as adatok alapján. Ha a 

kirendeltséghez tartozó 4 járás adatait összevetjük a megyeszékhellyel, akkor 

megállapíthatjuk, hogy Nyíregyháza város a KVK illetékességi területének (1815 km
2
) 15%-

át teszi ki, mely területen a 4 járás lakossági adatait figyelembe véve (246.885 fő) a lakosság 

megközelítőleg 48%-a él. 

A Nyíregyházi HTP és a megyei összesített mutatók összevetése további adatokkal szolgál az 
állomány leterheltségére vonatkozóan, melyet az alábbi ábra szemléltet: 

 

A diagram adatai alapján megállapítható, hogy 2013-ban - megyénkben – a 

katasztrófavédelemhez érkezett segélyhívások igen jelentős részében közel egyharmadában a 

Nyíregyházi HTP állománya hajtotta végre a beavatkozást. A fent leírt adatok és 

viszonyszámok alapján megállapítható a Nyíregyházi HTP leterheltsége, valamint ennek okán 

indokolt a készenléti szer- és beavatkozó állomány számának fenntartása, illetve a 

lehetőségek szerinti fejlesztése. 

 

A HTP beavatkozásainak helyszínein 876 fő sérült személyen segítettünk, sajnos 12 fő hunyt 

el (műszaki mentésnél, balesetnél) az eseményekkel összefüggésben, továbbá 21 esetben 

indult tűzvizsgálat.  

Önkormányzati Önkéntes és Létesítményi Tűzoltóságok: 

Tűzoltóságok működése 

Nyíregyháza HTP működési területén található 2 Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság és 8 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület melyek kötöttek együttműködési megállapodást a HTP-vel. 

Önkéntes Tűzoltó egyesületek és vonulási számok Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 

Tiszabercel 0   Ibrány 31      Újfehértó 105 

Demecser 62  Újfehértó 20   Ibrány     177 

Gávavencsellő 6  Rakamaz  18  

Nagyhalász    23  Nagykálló 42 

Nyírbogdány (jelenleg érvényes EMÜ-vel nem rendelkezik) 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 2013. évében:  

202 alkalommal segítették a Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltó parancsnokság munkáját:  

Létesítményi Tűzoltó parancsnokságok a tűzoltóság működési területén:  
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Michelin Hungária Kft. Létesítményi Tűzoltóság 

DUNAPACK Papír és Csomagolóanyag Rt. Létesítményi Tűzoltóság 

 

 

Vonulási statisztika, Újfehértó Önkormányzati Tűzoltóság: 

 
 

Vonulási statisztika, Ibrány Önkormányzati Tűzoltóság: 
 

 
 

A Nyíregyháza HTP az Újfehértó ÖTP és Ibrány ÖTP szakmai irányítását és felügyeleti 
ellenőrzését a 13/2012. számú BM OKF Főigazgatói Intézkedés alapján került végrehajtásra. 
Az ÖTP-ok negyedéves felügyeleti ellenőrzése végrehajtásra került. Az ellenőrzések során 
megállapítást nyert, hogy szakmai tevékenységük eleget tesz a meghatározott 
követelményeknek. Az állomány kiképzése a továbbképzési tervek alapján folyik. Technikai 
eszközeik karbantartott, a műszaki követelményeknek megfelelnek. Az ellenőrzések során 
nagyobb, ismétlődő hiányosság nem merült fel. 
A Nyíregyháza HTP működési területén lévő szaktevékenységet vállaló Önkéntes Tűzoltó 

Egyesületek szakmai irányítását és felügyeleti ellenőrzését a 3/2013. számú BM OKF 

Utasítása alapján került végrehajtásra. Az egyesületekkel az együttműködési megállapodások 

megkötésre kerültek. Negyedéves felügyeleti ellenőrzésük végrehajtásra került. A 
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szaktevékenységet vállaló egyesületek ellenőrzésük során megállapítást nyer, hogy az 

együttműködési megállapodásban foglaltak követelményeknek eleget tesznek. 

 

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 2013-ban is pályázhattak eszközre, felszerelésre, 

üzemanyag költségre, két alkalommal, melyet a Nyíregyháza HTP véleményezte 

ellenőrizte és felterjesztette. Minden pályázó ÖTE elnyerte a támogatást. 

 

2013-ban ÖTE I. pályázaton nyert támogatások az alábbiak szerint alakultak: 

- Demecser ÖTE nyert összesen 328.355.-Ft-ot, ebből üzemanyag költségre 74.000.-Ft-
ot, tűzoltó gépjármű, tűzoltó technika javítás, felújítás és felülvizsgálatra 164.136.-Ft-ot, 
tűzoltó technikai és védőeszközt 57.219.-Ft értékben, valamint oktatásra 33.000.-Ft-ot. 

- Gávavencsellő ÖTE nyert összesen 337.494.-Ft-ot, ebből tűzoltó technikai és 
védőeszközt 324.294.-Ft értékben, valamint oktatásra 13.200.-Ft-ot. 

- Nagyhalász ÖTE nyert összesen 346.094.-Ft-ot, ebből felújított légzőkészüléket 
296.888.-Ft értékben, tűzoltó technikai és védőeszközt 49.206.-Ft értékben. 

- Nagykálló ÖTE nyert összesen 330.323.-Ft-ot, ebből tűzoltó technikai és védőeszközt 
286.923.-Ft értékben, valamint oktatásra és PÁV vizsgálatra 43.400.-Ft-ot. 

- Rakamaz ÖTE nyert összesen 244.032.-Ft-ot, ebből üzemanyag költségre 54.000.-Ft-ot, 
tűzoltó technikai és védőeszközt 172.432.-Ft értékben, valamint oktatásra 17.600.-Ft-ot. 

- Újfehértó ÖTE nyert összesen 251.117.-Ft-ot, ebből tűzoltó technikai és védőeszközt 
201.117.-Ft értékben, oktatásra és PÁV vizsgáltra 50.000.-Ft-ot. 

2013-ban ÖTE II. pályázaton nyert támogatások az alábbiak szerint alakultak: 

- Demecser ÖTE nyert 237.500.-Ft-ot EDR rádióra, Nagykálló ÖTE 237.500.-Ft-ot nyert 
szintén EDR rádióra, továbbá Újfehértó ÖTE nyert 400.000.-Ft-ot szertár építésre, 
felújításra, bővítésre. 

A 2013. év jelentősebb káreseményei az alábbiak voltak: 

2013. március 14-19 közötti szélsőséges időjárás következtében (hó helyzet) a Tűzoltóság 

58 db káreseménynél avatkozott be. 

A komplex tevékenységi kört érintően a március 14-én az országban bekövetkezett rendkívüli 

időjárás következtében a kirendeltség területének nagy részén több napra megszűnt az 

áramszolgáltatás, rendkívüli hó-eltakarítási munkákat kellett végezni. A helyzet kezelése 

érdekében, a kirendeltség folyamatosan segítette a megyei veszélyhelyzet kezelő központ és a 

települések tevékenységét. A lakosság védelme érdekében a feladat végrehajtásba 

bekapcsolódtak a HVB-k elnökei. A téli rendkívüli hidegre való tekintettel 25 településen 

melegedő helyek beüzemelésére volt szükség. 

 

Beavatkozás típusa Szám 

 
Gépjárműmentés 

12 

Elemi csapás - viharkár 3 

Fa kidőlés 26 
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A tűzoltóság állományába tartozó Katasztrófavédelmi 

megbízottak, rendkívüli időjárásból, illetve adódó ideiglenes elhelyezések végrehajtásában, a 

márciusi hosszantartó áramkimaradással járó viharkár időszakában segítették a települések 

polgármestereit, folyamatos kapcsolattartással részt vettek a kirendeltségi adatszolgáltatások, 

jelentések összeállításában. A Katasztrófavédelem illetve a Tűzoltóság aggregátorokat 

biztosított a rászoruló Önkormányzatok részére. Tűzoltóink a káreseteknél történt 

beavatkozásokon kívül közreműködtek a kijelölt melegedőhelyek eszközeinek a 

kiszállatásában berendezésében. 

Tűzesetek: 

2013. április 19-én KGST piac pavilontűz 

A Műveletirányító ügyeletre érkezett be a tűzjelzés, amely szerint Nyíregyháza, Tokaji úton, a 
piacon ég egy raktár. A 
tűzhöz a nyíregyházi 
tűzoltók három 
gépjárműfecskendővel, egy 
vízszállító és egy magasból 
mentő különleges szerekkel 
vonultak, illetve a 

Katasztrófavédelmi 
Műveleti Szolgálat is részt 
vett az esemény 

felszámolásában. A tűzoltók kiérkezésekor egymás mellé épített 8x11 méteres üzlet, a 
mellette lévő 2db. 6x6m-es, az üzlet mögött elhelyezkedő 8x5 méteres, továbbá 1x1,5 méteres 
raktárakban égtek az ott tárolt háztartási felszerelések és ágyneműk teljes terjedelmükben, a 
hatalmas füst messziről látszott. A tűz oltásának idejére a területet lezárták és kiürítették. Az 
épületeket áramtalanították. A tűz körülhatárolása 13 óra után pár perccel valósult meg. 
Személyi sérülés nem történt. Az utómunkálatok hosszabb időt vettek igénybe, ehhez (a 
beavatkozó állomány váltása céljából) a kisvárdai és baktalórántházi tűzoltókat is riasztották. 
A tűz végleges eloltása 4 db "D" 3 db "C" és 1 db Létrasugár segítségével 18 óra előtt pár 
perccel történt meg. A beavatkozó egységek a tűz oltása során a raktárakból 1 db 11,5 kg- os 
PB gázpalackot is kimentettek. A tűzeset során személyi sérülés nem történt. A tűz 
keletkezési okának megállapítására tűzvizsgálati eljárás indult. 

2013. május 31-én Nyíregyháza Szent Flórián tér 

– és szobor avatás 

Május 31-én a rendőrséggel és a büntetés 
végrehajtással közösen rendvédelmi nap került 
megtartásra. A rendezvényt a város főterén a 
Katasztrófavédelem Központi Zenekara térzenével 
nyitotta meg. Ezután statikus és dinamikus 
bemutatók színesítették a rendvédelmi napot: a 
tűzoltók egy diszkóbalesetet szimuláltak, ahol a két 
összeütközött személygépkocsiba szorult embereket 
mentették, majd a rendőrség kutyás bemutatója és a 

büntetés-végrehajtás zárkafeltörési akciója volt látható. A rendezvény fénypontjaként Szent 
Flórián szoboravatásra került sor Nyíregyházán. A szobrot az Apáczai Csere János Általános 
Iskola melletti téren állították, melyet ettől a naptól Szent Flórián térré kereszteltek. 

2013. június 6-12 Dunai árvíz 

A Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóság állományából a 
Pilismaróti árvízi (június 6-12) védekezésben 41 tűzoltó 
vett részt. Az árvízi 
védekezésben részt 
vevő állomány 

Közúti baleset 16 
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munkája elősegítette a bordás megtámasztások időben elkészülését még az árhullám tetőzése 
előtt. Az árhullám tetőzőse után a szabolcsi állománynak nagy szerepe volt a gátak 
állapotának fenntartásában megőrzésében. A védekezés során a nyíregyházi tűzoltók észlelték 
a gát sérüléseit, omlást, repedést, buzgárokat, gátcsuszást, át ázást. Az észlelt gátsérüléseket 
időben jeleztük a vízügyi szakembereknek, és azok javítását időben elvégeztük. A társ 
szervekkel a feladatok végrehajtása és az együttműködés probléma mentesen zajlott. A 
szabolcsi tűzoltó állomány fegyelmezetten, szakszerűen végrehajtotta a meghatározott 
feladatokat 

2013. július 11-én Nyíregyháza Nyírség út 53 

Két személy emelőkosaras gépjárművel tetőjavítási munkálatokat végzett 
a tulajdonukban lévő házon. A munkálatok közben egy 33 éves férfi a 
gép mellett a kezelőszervnél a másik 60 éves személy a kosárban 
dolgozott. Eddig ismeretlen okból a házuk előtt kb: a 10 méter magasan 
húzódó magas feszültségű vezetékhez irányították a gépezetet, ahol az ott 
tartózkodó személy a hátával hozzáért a légvezetékhez, mely áramütés 
következtében égési sérüléseket szenvedett a felső testén, a mentőápoló 
elmondása alapján 2 illetve 3 fokú égési sérülései keletkeztek kb:20% k-
ban. A lent tartózkodó személy eszméletét vesztette, kiérkezésünkkor a 
mentők megpróbálták újraéleszteni, sikertelenül. A helyszínen életét 
vesztette. Az égési sérült férfit mentő helikopter szállította Debrecenbe, súlyos életveszélyes 
állapotban. a kiérkező E-n ON munkatársai áramtalanították a kérdéses útszakaszt. A 
helyszínt a Rendőrség munkatársai biztosították, kik a sérült elszállítása után megkezdték a 
helyszínelést. A helyszínelést követően az emelőkosaras gépjárművet összecsomagoltuk, és 
biztonságos helyzetben rögzítettük.  

2013. augusztus 11-én Kis vakond tábor tűzeset 

Egy tábor területén lobbant lángra egy 10x15 
méteres faépület Nyíregyháza – Sóstón a 
Szódaház utcában. Az egyik közelben lakó 
fiatalember jelzett a tűzoltóknak. Elmondása 
szerint vastag fekete füst szállt az égig, mintha 
gumit égetnének. Jelzése után hamarosan 
megérkeztek a nyíregyházi tűzoltók három 
gépjárműfecskendővel és egy vízszállító 
különleges szerrel, továbbá a Katasztrófavédelmi 
Műveleti Szolgálat is vonult a tűzesethez. A 
tűzoltást az áramtalanítást követően két irányból 4 
db. „C” sugárral kezdték meg a beavatkozó 
egységek. A tűz keletkezésének idejében, a 
táborban gyerekek nem tartózkodtak. A tűz 
körülhatárolása a beavatkozás megkezdését 

követő 13. percben megtörtént, ennek köszönhetően az nem terjedt át a szomszédos 
épületekre. A tűzoltás során az épületből 2 db11,5 kg- os PB gázpalack is kimentésre került. 
A beavatkozást a kint lévő egységek 15 óra után pár perccel fejezték be.  

2013. szeptember 30-án Nyírtelek, Tokaji út 30. 

A jelzett helyen kukorica – siló terményszállító rendszerében keletkezett 
technikai meghibásodás miatt beizzott a silóban tárolt kukorica. Kiérkezés 
után a tároló oldalát több helyen motoros roncsvágó használatával 
megbontottuk, a takarmányt eltávolítottuk. 1 db „C” sugár használatával az 
izzást megszüntettük.  

2013. október 3-án Nyíregyháza Derkovits út 137 Vibracoustic Kft 
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A jelzett helyen egy kültéri, 2,5* 5 m-es tűzveszélyes 

folyadéktároló kamrában égett a benne tárolt éghető 

folyadék. Két fő dolgozó égési sérüléseket szenvedett, akiket 

a mentő elszállított a helyszínről. A tároló a nyomás hatására 

megnyílt és a tűz átterjedt a mellette tárolt műanyag 

raklapokra, melyekből égett kb. 40 db. A tüzet 1 db „D” és 

egy db „C” habsugárral oltottuk el, valamint működött egy 

védősugár is. A kamrában tárolt további éghető folyadékok, 

veszélyes anyagok, szerves oldószerek, vulkanizáló 

folyadékok beazonosítását a KML végezte el. A KMSZ 

helyszíni szemlét készített. 

2013. november 14-én Nyíregyháza Debreceni út 263. bútorraktár 

A jelzett helyen egy 2500 négyzetméteres raktárépületben 1100 
négyzetméteren égett a bútorgyártáshoz használt fa, textil, 
szivacs. Kiérkezésünk előtt a dolgozók a tűz oltását megkezdték, 
a közművek kizárását elvégezték. Az épületből az ott dolgozók 
kijutottak, közülük személyi sérülést senki sem szenvedett. A tűz 
veszélyeztette a közvetlen környezetében lévő szomszédos 
raktárt. A tüzet 6 db „c” sugárral és 2 db vízágyúval eloltottuk. 
A tulajdonos a helyszínen tartózkodott. A felszálló füst a 
lakosságot és a környezetét nem veszélyeztette. A beavatkozás 
során 2 fő tűzoltó I. fokú égési sérülést szenvedett, mindketten 
az alkarjukon. Sérüléseiket a mentők a helyszínen ellátták, 
szolgálatban maradtak. Az eset után tűzvizsgálat indult. 

Közösségi szolgálat 

A vonatkozó szabályozás alapján a 2012/13-as tanévben 7 középiskolával, a 2013/14-es 

tanévben 17 középiskolával kötöttünk együttműködési megállapodást. Ezen iskolák között két 

nagykállói, egy demecseri, egy tiszalöki és egy újfehértói középiskola esetében a kihelyezett 

szolgálatteljesítés feltételei biztosítottak. Nagykálló estében a helyi ÖTE, Tiszalök esetében a 

Tiszavasvári ÖTP már tartott foglalkozásokat az elmúlt év decemberében.  

A Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság a működési területén lévő Demecseri 

Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, a Nagykállói ÖTE-vel, az Újfehértói ÖTP-vel - mint 

közreműködő szervezettel - kötött együttműködési megállapodást, mely alapján 

közreműködnek a közösségi szolgálat teljesítésében.  

A vidéki közösségi szolgálatteljesítés helyi szintű koordinálását részben a katasztrófavédelmi 

megbízottak végzik, részükre és valamennyi foglalkoztatást szervező és lefolytató ÖTE/ÖTP 

parancsnok részére CD-n oktató segédanyagokat biztosítottunk. A Nyíregyházi HTP a 

Demecseri ÖTE-vel kötött együttműködési megállapodás alapján, a kirendeltségi koordinátor 

szervezésével a Demecser ÖTE példaértékűen foglalkoztatott a 74 fő elsőéves gimnazista 

tanulót. 

Együttműködési megállapodás alapján a 2012/2013-as tanévben 298 fő tanuló teljesített 

közösségi szolgálatot a kirendeltségen. 

A tantermi szakirányú ismeretbővítő képzés képezte a foglakozások egy részét, de sor került a 

műveletirányítási, tűzjelzés adási és vételi tevékenység ismertetésére, éles jelzésvételek, 

riasztási feladatok, a laktanyai felszerelések bemutatására, karbantartás elvégzésére, szerelési 

feladatok - gyakorlás szintű - elvégzésére és tűzoltási feladatok ellátásában való 

közreműködésre. 

A Nyíregyházi HTP szolgálatparancsnoki és végrehajtói állománya is aktívan közreműködött 

a foglalkozások végrehajtásában. A közösségi szolgálat keretében többek között a biztonságos 

gázhasználattal kapcsolatos tudnivalók - diákok által kezelhető szintű - ismertetése történt 
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meg.. A Demecseri kihelyezett közösségi szolgálatteljesítési helyszínen az árvízvédelemmel 

kapcsolatos tevékenységek (gátépítés, homokzsáktöltési és pakolási munkák) gyakorlati 

elsajátítására is sor került. 

 

 

3. Munkavédelmi helyzet 

A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen egészségvédelmi megbízott nincs, az 

irányítása alatt működő Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó parancsnokságon a megbízott műszaki 

biztonsági tiszti beosztásban lévő Tóth Tamás tü. zls látja el – a megyei munkavédelmi 

felügyelő szakmai iránymutatása mellett –a munkavédelemhez kapcsolódó tevékenységet. A 

belső szabályozók a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

munkavédelmi szabályzata, és mentési terv.  

A 2013. évben meghatározott munkavédelmi feladatok (revíziók, felülvizsgálatok, 

nyomáspróbák, oktatások, stb.) végrehajtást nyertek. 

A Nyíregyházi HTP-n az egészségvédelmi megbízotti feladatokat a 66/2012. sz. BM OKF 

Főig. Intézkedésben foglaltaknak megfelelően Tóth Tamás tű. zászlós és Lipták Gábor tű 

zászlós látja el. 2013 decemberében 7 fő vizsgázott munkavédelemből. 

A Hajdu Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon 2013. októberében a 

munkavédelemmel foglalkozó személyek részére 1 regionális munkavédelmi továbbképzés 

történt. A továbbképzés fő célja elsősorban a jogszabályi változások és a BM OKF 

Főigazgatói intézkedések módosításának, valamint a 2013. évi átszervezésből adódó 

munkavédelmi feladatok ismertetése volt. 
A munkavédelmi szabályzatban valamint az éves képzési tervben meghatározottak alapján az 
elmúlt évben a készenléti állomány részére félévenként, valamint a gépkezelők részére 
negyedévente 1 alkalommal került sorismétlődő munkavédelmi oktatás megtartására, melyet 
oktatási naplóban rögzítettünk.  
Az oktatásról távol maradt dolgozók pótoktatása megtörtént. A hivatali munkarendben 
dolgozók ismétlődő munkavédelmi oktatása, valamint az 5 új felszerelő előzetes 
munkavédelmi oktatása az előírásoknak megfelelően került végrehajtásra. 
A készenléti szolgálat részére a fentieken túlmenően 2013. évben 2 alkalommal mindhárom 
szolgálati csoport részére rendkívüli munkavédelmi oktatásokat is tartottunk, melyet a 
munkavédelmi oktatási naplóba rögzítettünk.  
A rendkívüli munkavédelmi oktatásokat elsősorban az OKF munkabiztonsági főfelügyelője 
által kiadott témakörök szerint, valamint a munkavédelmet érintő jogszabályváltozások 
aktualitása szerint kerültek végrehajtásra. 
A munkavédelmi szabályzattal, kockázatértékeléssel, azok időszakos felülvizsgálataival a 

munkavégzéshez szükséges előírt okmányokkal, nyilvántartásokkal rendelkezünk.  

4. Ügyeleti rendszer helyzete 

A Nyíregyháza HTP híradó ügyeleti rendszere 2012. április 1-jével változásokon ment 

keresztül. A megyei híradó ügyeleti szolgálat leköltöztetésre került a városi ügyelet 

helységébe. Az újonnan felállt megyei művelet irányítási szolgálat így a HTP híradó 

ügyeletesével egy helységben látja el a szolgálatát. 

A Nyíregyháza HTP híradó ügyeleti szolgálat feladatköre is változott, mivel a 105 segélyhívó 

vonal fogadását már csak részlegesen fogadja, csak tömeges jelzés esetén, mivel a megyei 

ügyelet elsődlegesen kezeli a beérkezett 112 és 105 segélyhívó telefonszámokat. A HTP 

híradó ügyeletese szolgálat vezénylés alapján látja el a feladatait. 

 

5. Szervezett gyakorlatok összegzése, illetve a tűzoltóságok gyakorlatai 
ellenőrzési tapasztalatai  
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Gyakorlatok, gyakorlások  

2013. évben Nyíregyháza HTP-n az éves kiképzési terv alapján 48 helyismereti gyakorlat, 

12 szituációs begyakorló gyakorlat és 6 parancsnoki ellenőrző gyakorlat került 

végrehajtásra. A gyakorlatok átlag végrehajtási időtartama 90-120 perc közöttire tehető, a 

Dunapack LTP és a Michelin LTP-kel egy-egy alkalom során került közös szituációs 

begyakorló gyakorlat végrehajtásra. Továbbá önkéntes tűzoltó egyesületek 3 helyszínen 

vettek részt helyismereti gyakorlat végrehajtásában.  
Kiképzési terven kívül 2013. november 26-án a Nyíregyháza repülőtéren tartott Rendőrség 
és a Katasztrófavédelem által közösen szervezett gyakorlaton vett részt Nyíregyháza HTP 
állománya, feltételezés szerint sugárzó anyagot szállító kis repülőgép kényszerleszállást 
hajtott végre. 
A szolgálati csoportok részt vettek a Baktalórántházai gyakorlópályán az MKI 
szervezésében lebonyolított éghető folyadékok tűzoltásának a gyakorlatán, mely nagyon 
hasznosnak bizonyult az állomány részéről. 
A gyakorlatok végrehajtása minden esetben megfelelő értékelést kapott, több gyakorlat 
végrehajtását a KMSZ és az Ellenőrzési Szolgálat is ellenőrizte. Az ellenőrzések során 
kisebb hiányosságok merültek fel a védőfelszerelések viselésének elmaradása, valamint a 
szerelési feladatok nem szabályzat szerinti szerelése miatt, amelyre minden esetben a hiba 
kiküszöbölése érdekében intézkedés kiadására került sor. 
A 2013. évi gyakorlatterven felül mindhárom szolgálati csoportnál végrehajtásra került 
mélyből-magasból mentési gyakorlat a kőlaposi gyakorlópályán, kishajó vezetési (rocsó) és 
vízből mentési gyakorlat a Tisza folyón Tokajnál, valamint tűzoltási gyakorlat a 
baktalórántházi kiképző pályán. 

 
6. Sport, Tűzoltó sport, rendezvények versenyek 

 A 2013-as évben is a napi szolgálat ellátásának elengedhetetlen része volt a rendszeres 

elméleti, gyakorlati továbbképzés és a fizikai állóképesség javítása érdekében a 

sportfoglalkozások tartása, amelyek a ciklikus kiképzési terv alapján zajlottak. 

A továbbképzés tervezéséért és szervezéséért én vagyok a felelős, melyet a koordinálásom 
mellett a parancsnok-helyettesem tervez. A szolgálatparancsnok felel a szolgálati 
csoportjában a továbbképzés végrehajtásáért. A továbbképzés naponta 3-5 óra kiképzésből áll.  
Az elméleti és szerelési foglalkozáson elsajátított ismereteket ellenőrző gyakorlatokon, 
szolgálati csoport ellenőrzések során kérjük számon.  Az év folyamán ismertetésre, oktatásra 
kerülnek a megjelent új jogszabályok, szabályzatok, utasítások, intézkedések. 
A fentebb felsoroltak, valamint a betervezett elméleti foglalkozások, a helyi és területi szintű 

helyismereti, szituációs és ellenőrző gyakorlatok is mind azt a célt szolgálják, hogy a 

beosztotti és szolgálatparancsnoki állomány minél gyorsabban haladjon a szakmai érés és 

tapasztalatszerzés útján.  
Megyei ellenőrző gyakorlaton vettünk részt 2013.02.05-én egy nyíregyházi telephelyű, ipari 
tisztítószereket átcsomagolásával foglalkozó üzemben. A feltételezett helyzet szerint, az üzem 
egyik raktárhelységében keletkezett tűz.  
Az idei évben az irányítói állomány részt vett a megyei tűzoltósási főfelügyelő által tartott 
tűzoltásvezetői továbbképzésen, ahol elméleti és gyakorlati ismereteiket bővíthették a 
résztvevők. 
Az irányító állomány több alkalommal vett részt szakmai továbbképzéseken, melyek 

megítélésem szerint frissítették, tovább emelték szakmai tudásszintjüket.  
Március hónapban a főigazgatói feladatszabás szerint részt vettem a Pécelen megtartott 1 
hetes vezetői képzésen, melynek ismereteit kamatoztathatom munkám során. Örömmel 
fogadtam, hogy az „alparancsnoki” állomány részére is megtartásra kerül rövidített formában 
a képzés, melyre június hónaptól regisztráltuk be szolgálatparancsnokainkat.  
A májusban megrendezett megyei szakmai versenyen a Nyíregyházi csapat csak a harmadik 
helyet szerezte meg.  
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XI. „Lépcsők 2013” Megyei Lépcsőfutó Verseny csapat kategóriájának győztese a 

Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2 fős csapata lett, Borkó József tű. őrmester. és 

Szabó István tű. zászlós. 43,43-es, időeredménnyel. 

 

 

Kispályás labdarúgó Bajnokság 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiírt Megyei Tűzoltó 

Kispályás Labdarúgó Bajnokságon vettünk részt. A Nyíregyházi tűzoltóság csapata második 

helyet ért el. 

7. Katasztrófavédelmi megbízottak 

A katasztrófavédelmi megbízottak által végrehajtandó feladatok a kirendeltség heti 

koordinációs értekezletén kerülnek meghatározásra a tűzoltóparancsnok részére, melyek napi 

szinten pontosításra kerülnek. A katasztrófavédelmi megbízottak részére a kirendeltség heti 

koordinációs értekezletét követően tart feladatszabást a tűzoltóparancsnok a heti feladatok 

vonatkozásában, továbbá naponta telefonon egyeztetnek a tervezett, illetve a végrehajtott 

feladatokról. A tűzoltóparancsnok által kiadott feladatok szakmai felügyeletét és 

koordinálását a kirendeltségi felügyelők és a hatósági osztályvezető végzik, melyről a 

tűzoltóparancsnokot folyamatosan tájékoztatják. A katasztrófavédelmi megbízottak részt 

vesznek a HTP és a kirendeltség havi értekezletén. 

A katasztrófavédelmi megbízottak feladatellátásuk során folyamatos kapcsolatot tartanak a 

települések polgármestereivel, közbiztonsági referenseivel, illetve a társ és együttműködő 

szervek, szervezetek képviselőivel. Ez a folyamatos kapcsolat biztosítja a felkészülés és 

védekezés során a gördülékeny feladat végrehajtást. 

A katasztrófavédelmi megbízottak első féléves tevékenységének eredménye egyrészt az 

általuk végzett szakfeladatok, illetve a saját illetékességi területük veszélyeztetettségének 

megismerése, amely a további munkájukat fogja segíteni. 

A rendkívüli időjárásból, illetve tűzesetekből adódó ideiglenes elhelyezések végrehajtásában, 

a márciusi hosszantartó áramkimaradással járó viharkár időszakában segítették a települések 

polgármestereit, folyamatos kapcsolattartással részt vettek a kirendeltségi adatszolgáltatások, 

jelentések összeállításában. Az illetékességi területen megrendezésre került szabadtéri 

rendezvények előkészítésében való közreműködésükkel növelték az ott részt vevők 

biztonságát. 

A kirendeltségi szintű polgári védelmi adattárak elkészítése, pontosítása biztosítja a 

veszélyhelyzet kezelés megfelelő szintű végrehajtását.  

A katasztrófavédelmi megbízottak illetékességi területen végezték: 

- belterületi lefolyástalan területek szemléje 

- veszélyes fák, fasorok ellenőrzése 

- közreműködés vis maior esemény ellenőrzésében (Kótaj, Rakamaz, Nyírtét, Tiszarád, 

Kemecse, Vasmegyer, Beszterec, Nyírpazony, Nyíregyháza, Kék, Demecser, Sényő, 

Tiszalök, Tiszadada, Nagykálló, Bököny, Érpatak, Újfehértó, Biri, Geszteréd, Szakoly, 

Kállósemjén) 

- lakossági riasztó eszközök ellenőrzése az E-On képviselőivel 

- helyszíni szemle ideiglenes elhelyezésekről 

- pv. szervezetbe beosztottak eskütételei ünnepségének szervezése, közreműködés a 

lebonyolításban, forgatókönyv elkészítése 
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- riasztási és kommunikációs gyakorlat végrehajtása a HVB és az illetékességi terület 

településeinek közreműködésével 

- közreműködés a kirendeltségi ifjúsági verseny lebonyolításában 

- közreműködés a március 15-én bekövetkezett rendkívüli időjárás következtében 

felmerült feladatok végrehajtásában 

- belvízi védekezéssel kapcsolatos helyszíni szemlék lebonyolítása, jelentések 

felterjesztése 

- települési pv. szervezetek megalakítási terveinek elkészítése 

- a polgári védelmi szervezetbe beosztott technikai eszközök adatainak pontosítása 

- közreműködés polgári védelmi adattár létrehozásában 

- járási mentőszervezet megalakításában való közreműködés 

- folyamatos kapcsolattartás az illetékességi terület polgármestereivel, jegyzőivel, 

közbiztonsági referensekkel, pv. ügyintézőkkel 

- együttműködésből adódó feladatok végzése (önkormányzatok, járási hivatal, vízügy) 

- részvétel vezetői értekezleteken, régióértekezleten (Debrecen, Miskolc) 

- részvétel hatósági felkészítéseken, vizsgákon 

- közreműködés a települési veszély-elhárítási tervek készítésében 

- szabadtéri tömegrendezvényekről a kirendeltség tájékoztatása, közreműködés a 

biztosítási tervek elkészítésében 

- KAP ellenőrzési tervek és adatrögzítések 

- új befogadó helyek felmérése (folyamatban) 

- nyári veszélyek tanuló ifjúsággal történő megismertetése 

- gumiabroncs lerakatok felmérése 

- ADR ellenőrzés végrehajtásában való közreműködés 

- zenés, táncos szórakozóhelyek ellenőrzésében való közreműködés 

- törzsvezetési gyakorlaton való részvétel (november) 

- téli időjárásra való felkészülés keretében a hóátfúvásos útszakaszokon kihelyezésre 

került hófogó rácsok ellenőrzése 

- hulladék szállítás felügyeletével kapcsolatos feladatok végzése, hulladék szállítási 

szerződések bekérése, a szállítás folyamatosságának nyomon követése 

- polgári védelmi szervezetek felkészítése, továbbképzése 

- önkormányzati védművek, vízkár-elhárítási tervek ellenőrzése a vízügyi igazgatóság, 

valamint a HVB képviselőjével 

- közbiztonsági referensek alapképzésében, továbbképzésében való közreműködés 

8. Gazdálkodás, műszaki fenntartás és fejlesztés területe 

Pénzügyi gazdálkodás 

Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség gazdálkodását a Sz-Sz-B Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság gazdasági igazgató-helyettesi szervezete végzi. A 

tűzoltóságon a gazdasági feladatokat 1 fő műszaki biztonsági tiszt látja el. A szakmai irányítás 

mellett havonta 100 000,- forint beszerzési előleget kapunk, ebből szerezzük be a sürgősségi 

anyagokat, amelyet vagy épületfenntartásra, vagy kisebb gépjárműjavításra, szolgálat 

ellátással összefüggő feladatokra fordítunk. Ezzel az összeggel a kiadástól számított 30. napon 

belül el kell számolni az Igazgatóság pénztára felé. 

Az elszámolás jogosságát és a felhasználás helyét a Tűzoltóparancsnok, vagy a helyettese 

záradék aláírásával igazolja. 

Műszaki tevékenység  
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A szabályzat alapján a készletek és a tárgyi eszközök nyilvántartását, könyvelését nem csak a 

FORRÁS QSL programmal végeztük, a műszaki biztonsági tiszt egyedi nyilvántartó 

kartonokon manuálisan is rögzíti.  

Az üzemanyag ellátást szeptemberig a vonulós járművek esetében, saját üzemanyagkútból 

oldottuk meg, azonban az üzemanyagkút környezetvédelmi érvényessége szeptemberben 

lejárt, így a készenléti szerek is a MOL kúton tankolnak.  

Járműveink karbantartását, negyedéves szemléit az MKI ütemezése alapján a HEROS Zrt. 

végzi. A kirendeltségen és a parancsnokságon a járművek karbantartását az év elejétől 

műszaki felelősök irányítják és felügyelik. A gépjárműfecskendők szivattyúinak vizsgálatát, a 

tűzoltólétrák, mentőkötelek, mászó övek terheléspróbáját és felülvizsgálatát, a HTP kiképzett 

és a tevékenység végzésére feljogosított állománya végezte. Egyéb felülvizsgálatokat (tűzoltó 

készülékek, tűzcsapok, feszítő-vágó berendezések, emelőpárnák, légző-álarcok, légző-

palackok, sisakok, fűrészek, gyorsdarabolók, hegesztő berendezések) külső felülvizsgáló 

szakemberek végezték el. 

Nyíregyháza HTP 107 db új RESPIRÁTOR bevetési ruhát kapott, így a teljes állomány 

egyéni védőfelszerelését lecseréltük. A gépjármű vezetőket új típusú, a biztonságos 

gépjárművezetést biztosító sisakokkal láttuk el.  

Az alábbi tűzoltógépjárművek javítása vált szükségessé az elmúlt évben: 

- A SIMON típusú emelőkosaras gépjármű motorhiba miatt sokáig volt javítás alatt. 

- A 2000-es MERCEDES gépjárműfecskendő segédalvázát a HEROS cserélte. 

- A RÁBA hab kocsi légtelenítő szivattyúja alkatrész hiány miatt sokat állt. 

- A RENAULT gépjárműfecskendő menet közbeni leállásait, több szervizelés után 

végül a Polgáron található Volvo szerviz tudta megjavítani. 

- A 4000-es MERCEDES gépjárműfecskendő elhasználódott, nagy felújítást igényel. 

A KVK ügyintézői gépjárműparkja egy SKODA YETI típusú személygépkocsival bővült, így 

jelenleg 3 személygépkocsi áll rendelkezésre a szakmai feladatok végrehajtására. A 

Nyíregyházi HTP-n egy CITROEN BERLINGO segítségével látják el az aktuális 

anyagbeszerzési és ügyintézői feladatokat, valamint a KVMB feladatokat ellátó kollégák 2 

szolgálati gépkocsik használnak. 

 A bérfizetés és az utazási költségtérítés fizetése problémamentesen zajlik. A teljes hivatásos 

állomány a ruházati utánpótlási ellátmányt megkapta, valamint a természetbeni ellátás 

keretében biztosított egyenruházati termékeket mindenki megkapta. A cafetéria juttatás 

minden dolgozó részére kifizetésre került. 

 

9. Összegzés 

2013 évben a legnagyobb kihívást a márciusi hó helyzet és a dunai árvíz jelentette. A 

Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóság állománya teljes mértékben helytállt.  A Nyíregyháza 

Hivatásos Tűzoltóság munkavégzése folyamatos, hatékony és eredményes; a jogszabályok és 

belső szabályzók készségszintű alkalmazásával.  

Az elmúlt évben végrehajtottuk azokat a feladatokat, melyeket a szakterületek részére az 

országos és megyei irányítás meghatározott, elláttuk a katasztrófavédelmi szervezet általános 

és speciális feladatait, valamint eljártunk a hatáskörünkbe utalt ügyekben. Folyamatosan arra 

törekedtünk, hogy a tevékenységünket a hatályos szabályozásoknak maximálisan megfelelve, 

a szakmai iránymutatásoknak megfelelően végezzük. 

A katasztrófavédelmi rendszer szervezeti szintű átalakítását követően folyamatosan bővülnek 

a feladat- és hatáskörök. A növekvő munkaterhek folyamatos képzést, önképzést igényeltek, 

illetve igényelnek az állomány részéről.  
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Az idén sem lesz ez másként, hiszen az országos tűzvédelmi szabályzat módosítása 

hamarosan várható.  

Összességben úgy értékelem, hogy a tűzoltóság állománya az elmúlt év során feladatait 

megfelelő szinten hajtotta végre. Köszönet illeti az állományt azért a rendkívüli helytállásért, 

melyet a napi szolgálat ellátás, a rendkívüli jogrend időszakában, illetve azt el nem érő 

beavatkozás igénylő „katasztrófa” helyzetek kezelésében nyújtott. 

Nyíregyháza, 2014. február 20.                    Tisztelettel: 

Toldi András tü. százados 

parancsnok 


