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A beszámolási időszak katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai

A Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: HTP) 2019. január 1. –

2019. december 31. között végzett tevékenységét az alábbiak szerint hajtotta végre:

A  feladataink  eredményes  teljesítése  érdekében  együttműködtünk  a  rendvédelmi  és  a

közigazgatási  szervekkel. Munkánkat széleskörű önkéntes, karitatív és lakossági támogatás

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

végeztük feladatainkat.

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  az  önkormányzati  tűzoltóságokra  is,

amelyek keretei  között  számos közös gyakorlatot  tartottunk.  Központi  pályázat  útján több

önkéntes  és  önkormányzati  tűzoltóság  jutott  új  technikai  eszközökhöz,  egyéni

védőfelszerelésekhez, melyeknek köszönhetően javult az egyesületek közreműködése a mentő

tűzvédelemben.

A gépjármű-technikai eszközparkunk a 2019-es évben egy Volkswagen e-golffal növekedett,

amit a hatósági szakterület használ a munkája során.

A  hatósági  és  szakhatósági  területen  folyamatosan  biztosítottuk  az  előzetes  konzultációk

lehetőségét,  mind  a  tervezők  mind  a  kivitelezők  számára,  valamint  a  nagyobb,  tervezett

ellenőrzések előtt egyeztető értekezletet tartottunk az érintettek részére. 

A  lakosság  szélesebb  rétege  számára  a  civil  együttműködés  keretében  szervezett

rendezvényeken  aktívan  részt  vettünk,  több  katasztrófavédelmi  ismeretterjesztő  előadást

tartottunk. Kiemelt figyelmet fordítottunk a megelőzés fontosságára, melynek keretei közt a

2019.  évben 31 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.  Tolna  Megyei  Tűzmegelőzési  Bizottsági  megjelenést  18  esetben,

kéménytüzes kiállítást 11 esetben szerveztünk különféle helyszíneken. 

A  tűzoltóság  székhelyén  működő  Tűzoltó  Emlékhely látogathatósága  folyamatosan

biztosított.  Egyre  több  látogató  érkezik  az  óvodás  csoportoktól  egészen  a  nyugdíjas

korosztályig.

A  BM  Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  szervezésében  megtartott

sportrendezvényeken számos alkalommal sikereket értünk el. A XV. Gróf Széchenyi Ödön
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Országos  tűzoltósport-versenyen,  egyéni  100  m-es  akadálypályán  Klézl  Tamás  tű.

törzsőrmester 4. helyezést ért el, az országos pontszerző bajnokság keretében, Eller Gabriella

tű. zls mellúszásban 1. helyen végzett. Az Országos Közlekedésbiztonsági versenyen Dobos

Gábor  tű.  százados  3.  helyen  végzett.  A  megyei  tűzoltó  versenyen  Klézl  Tamás  tű.

törzsőrmester  egyéni  100 m-es  akadálypályán  első,  és  a  szekszárdi  csapat  4x100 méteres

váltóban szintén az 1. helyen végzett. Az V. Országos Tűzmegelőzési Vetélkedőn Sebestyén

György tű.  alezredes  és  Feri  Róbert  tű.  főhadnagy csapatban 3.  helyezést,  míg Sebestyén

György tű. alezredes egyéniben 4. helyezést ért el.

Elvégzett katasztrófavédelmi feladatok

A  vizsgált  időszakban  a  működési  területünkön  1  HTP,  1  katasztrófavédelmi  őrs  (a

továbbiakban:  KvŐ),  2  önkormányzati  tűzoltóság  (a továbbiakban:  ÖTP),  és  13 önkéntes

tűzoltó egyesület (a továbbiakban: ÖTE) működött. 

Az elmúlt évek átlagát figyelmembe véve, megállapítható, hogy míg a 2010-es évek elején a

riasztások  száma  évente  átlagosan  450  db  volt,  addig  az  évtized  második  felében  egy

markáns emelkedés tapasztalható, ahol ez már átlagosan 650 esemény/év körüli értéket mutat.

Az évi összes riasztásokból az előző évek átlagában mintegy 360 esetben történik konkrét

tűzoltói beavatkozás. 

Az elmúlt 2 év (2018-2019) átlagát figyelmembe véve, megállapítható hogy 7%-al növekedett

a riasztások száma.

Az elmúlt 9 évet vizsgálva megállapítható, hogy a tavalyi év során volt a legmagasabb, mind

a  tűzesetek,  mind  a  műszaki  mentések  száma,  igaz  2019-ben  csak  eggyel  több  műszaki

mentés  történt,  mint  2018-ban,  azonban  a  tűzesetek  számában  számottevő  emelkedés

mutatkozik.

3



1. sz. diagram: a HTP riasztási adatai 2011-2019 között 

2019-ben tovább csökkent a szabadtéri  tűzesetek száma,  amely többek között  a határozott

hatósági fellépésnek is köszönhető. 

Minimálisan,  de csökkent  a  téves  tűzjelzések  száma is.  Az elmúlt  év  során  kivizsgáltunk

minden téves tűzátjelzést, mely alapján a hibás rendszereket lecseréltettük, felülvizsgáltattuk

az üzemeltetőkkel.

A HTP működési területén, arányaiban nézve a tűzesetek számában emelkedő a tendencia, a

műszaki mentések számában stagnálás, míg a téves jelzések számában némi csökkenés volt

tapasztalható. A riasztások és a vonulások statisztikáját az 1. számú diagram tartalmazza. 

Kéménytűzzel  kapcsolatos  káresemények  száma  minimálisan,  de  emelkedett  a  működési

területünkön  2019-ben.  Szén-monoxiddal kapcsolatos  eseményhez  2019-ben  5  esetben

történt  riasztás.  Mind  az  5  esetben  a  CO  érzékelő  jelzett.  A  kiérkező  egységek  minden

alkalommal elvégezték a szükséges intézkedéseket.

2019-es évben kiemelt tűzoltói beavatkozás 8 alkalommal történt. 

Március 17-én a kora délutáni órákban érkezett a jelzés, miszerint Kistormás külterületén 2

km hosszú változó szélességű erdősávban gaz-aljnövényzet ég, a fák alja több helyen beizzott.

A tűzet 3 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltottuk el.

Április 22-én, szintén a kora délutáni órákban Bogyiszló külterületén  9 Ha területen nádas,

avar, gaz égett. A tűzet gyorsbeavatkozók, puttonyfecskendők és kéziszerszámok segítségével

oltottuk. 
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1. sz. kép: Bogyiszló külterület, nádas, avar gaz

Július 17-én Hidas településre vonultak a tűzoltók nagy erőkkel, ahol egy  lakóépület és a

hosszában  hozzáépített  melléképület  tetőszerkezete  teljes  terjedelmében  égett.  A  tüzet  7

vízsugárral és kéziszerszámok segítségével oltottuk el. 

Szeptember  14-én  Tolnán,  a  Rákóczi  Ferenc  utcában  egy  lakóház  és  a  hozzá  épített

melléképület  tetőszerkezete  mintegy  200m2-en  égett.  A  tüzet 5  db  vízsugárral  és

kéziszerszámok segítségével oltottuk el. 

Október 08-án,  délután,  Szászvár településről  jelentettek tüzet,  ahol a Fogadó és Faluház

tetőszerkezete és a tetőtér beépítéses panziórész tárgyai égtek teljes terjedelmében. A tüzet 7

db vízsugárral és kéziszerszámokkal oltottuk el. 

2. sz. kép: Szászvár Fogadó és Faluház
Október  09-én,  Szekszárdon,  a  Herman  Ottó  utcában  gázrobbanás  történt,  melynek

következtében 7 lépcsőházban sérültek lakások,  1 lépcsőház teljesen lakhatatlanná  vált.  A

kárhelyszínen 5 fő kimentését végeztük el a romos épületből, majd hetekig közreműködtünk a

családok értékeinek, használati tárgyainak mentésében.
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Október 15-én Tolna településen a  Kossuth Lajos utcában egy lakóépület égett. A tűz oltását

nehezítette,  hogy  az  épületekben  gázpalackok  voltak.  A  tűzoltók  3  vízsugárral  és

kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. 

December  11-én  a  késő  esti  órákban  Hidason,  egy  gyümölcsfeldolgozó  és  lakóház

tetőszerkezete  teljes  terjedelmében  mintegy  300  m2 –en  égett.  A  tüzet 5  vízsugárral  és

kéziszerszámok segítségével oltottuk el. 

A káresetek hatékony és szakszerű felszámolása érdekében a tavalyi évben 52 gyakorlatot

tartottunk,  és  két  alkalommal  szerveztünk  ismeretfelújító  elsősegélynyújtó  gyakorlatot  az

Országos Mentőszolgálat szekszárdi bázisán.

A  működési  területünkön  működő  veszélyes  anyagokkal  foglalkozó  üzemek  és  a

küszöbérték  alatti  üzemek  tekintetében  rendszeresen  hajtottunk  végre  helyismereti  és

szituációs  begyakorló gyakorlatokat,  valamint  minden alkalommal részt vettünk az általuk

tartott belső védelmi terv gyakorlatokon. 

A  HTP  a  működési  területén  a  Bátaszéki  és  a Tolnai  Önkormányzati  Tűzoltó-

parancsnokságokkal együttműködve látja el tűzoltási és kárelhárítási feladatait. Az ÖTP-k

elsődleges  műveleti  körzetükben segítették  a HTP munkáját  és részt  vettek a HTP által  a

területükön  szervezett  gyakorlatokon.  Az  elmúlt  évben  közel  230  tűzoltói  beavatkozást

hajtottak végre.  

Az ÖTE-k az idei évben több mint 160 alkalommal vettek részt káresetek felszámolásában,

mely az előző évhez képest több mint 50%-al emelkedett. 

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek vonulási adatai 

2019 I. II. III. IV. Összesen

Aparhanti ÖTE - - - - 0

Bátaszéki ÖTE 5 8 5 10 28

Bonyhádi ÖTE 8 11 21 24 65

Gyönki ÖTE 1 3 1 4 9

Kétyi ÖTE - 2 2 - 4

Mecseknádasdi ÖTE 10 8 4 12 34

Nagymányok ÖTE 1 - - 1 2

Ófalui ÖTE 1 1 - - 2

Szászvári ÖTE 4 3 2 7 16

Szekszárdi ÖTE - - - - 0

Tolnai ÖTE - - - - 0

Váralja ÖTE 0 0 0 0 0

Zombai ÖTE - 2 2 1 5

Összesen: 165
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2. sz. táblázat: az ÖTE-k vonulási adatai negyed éves bontásban

A HTP működési  területén  2019-ben 11 ÖTE nyert  el  pályázatot  működési  költségre  és

eszközfejlesztésre összesen 10.689.797 Forint értékben, amely a 2018-as évhez képest 23%-

os emelkedést mutat.

Nagy  hangsúlyt  fektettünk a megelőzési  tevékenységre a  településeken  történt

lakosságvédelmi  helyszíni  szemlék  (belterületi  csapadékvíz-elvezető  árkok,  víztározók,

földtani  kockázati  helyszínek,  veszélyes  fák,  lakossági  riasztó  eszköz) lefolytatása,  és

prevenciós napok szervezése során. A településeken végrehajtott szemlékről minden esetben

kiértesítettük  a  területileg  illetékes  önkormányzatokat,  akik  a  szemlék  időpontjára  egy fő

közbiztonsági referens részvételét biztosították.

A  közösségi  szolgálat  szervezését mentorok  bevonásával,  azok  irányításával  és

felügyeletével  hajtottuk  végre.  A tűzoltóságon közösségi  szolgálatot  teljesítő  középiskolás

diákok tűzoltási  és tűzmegelőzési  ismereteiket  bővítették  elméleti  és gyakorlati  felkészítés

során. 

A  tűzoltó  vízforrások  ellenőrzését folyamatosan  végezzük  a  településeken,  hibák

hiányosságok esetén az üzemeltetőt tájékoztattuk, aki minden esetben haladéktalanul javította

azokat.  

A  kültéri  irányított  égetések során  rendszeresen  tapasztaltuk,  hogy  a  lakosság  nincs

tisztában  a  szabályozással,  a  folyamatos  megyei  szintű  kommunikáció  és  a  helyi

tájékoztatások ellenére sem. A lakosság nehezen érti meg a kerti hulladék égetésének tilalmát.

Az  önkormányzatok  belterületükön  szabályozzák  az  égetést,  rendeleteiket  időközönként

megvizsgálják és módosítják.

Összegzés és a 2020. évi fő feladatok

A Szekszárdi HTP az alaprendeltetését betöltve látta el feladatait, biztosította a lakosság élet-

és vagyonbiztonságát,  a nemzetgazdaság védelmét.  Működési területünkön nagy hangsúlyt

fektettünk  a  prevenciós  programok  mellett  a  hatósági  eszközökkel  történő  megelőzésre.

Ennek  keretei  között  soron kívül  ellenőrzéseket  hajtottunk  végre  valamint  a  Kirendeltség

hatósági  állománya  több  esetben  is  a  helyszínen  végezte  az  engedély  nélküli  szabadtéri

tűzesetek és a belterületi égetések során a tűzesetet követő ellenőrzéseket.

Az  önkéntes  tűzoltó  egyesületek  és  a  települési  önkéntes  mentőcsoportok  számára

gyakorlatokat tartottunk a beavatkozások hatékonyságnak fokozása érdekében. Továbbra is
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fontos a HTP számára az önkéntesek támogatása,  mind a pályázatok, mind a gyakorlatok,

elméleti  képzések tekintetében, hiszen egy káreset során nagy segítséget tudnak nyújtani a

hivatásos állomány részére.

A legfontosabb célkitűzésünk a katasztrófavédelem rendszerének hatékony működtetése és

minden szervezeti szinten az előrelátás erősítése volt, amely kompetenciákat az elmúlt évben

nagymértékben javítani is tudtuk.

A bekövetkezett események kezelése során a katasztrófavédelmi műveleteket szakszerűen, a

szakmai előírások maradéktalan betartásával hajtottuk végre.

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

jövőben is, továbbá a beavatkozó állomány ismeretének a bővítése szintén szükséges az új

technológiákkal, beavatkozási lehetőségekkel, felszerelésekkel kapcsolatban.

Két szakközépiskolában tartottunk heti 10 órában rendszeres oktatást a rendészeti képzésen

résztvevők  részére.  A  tűzesetekkel  kapcsolatos  halálesetek  megelőzése  érdekében  indított

kampányban aktívan részt vettünk.

Az év végétől a Vöröskereszt Tolna megyei szervezetével együttműködve egy kisebb ruházati

raktárt alakítottunk ki a HTP-n a téli hónapokra, ahonnan a beavatkozó állomány is – abban

az esetben, ha egy család minden ruhája megsemmisülne egy tűzeset során - és a Vöröskereszt

tagjai is ruhát tudnak adni a rászorulóknak, késlekedés nélkül.

A Szekszárdi HTP működési területén a települési önkormányzatok képviselő testületeinek

eddigi támogatását ezúton is megköszönöm és kérem, hogy továbbra is fordítsanak kiemelt

figyelmet a szervezet tevékenységére.                                                                                 

Készült: 1 elektronikusan hitelesített példányban
Terjedelem: 8. oldal

Győri Lajos tű. alezredes
tűzoltóparancsnok
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