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A tűz  elleni  védekezésről,  a  műszaki  mentésről  és  a  tűzoltóságról szóló  1996.  évi  XXXI.
törvény  30.  §  (5) bekezdése  alapján  a  tűzoltó  parancsnok  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. Ennek alapján a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a
továbbiakban: HTP) 2021. január 1. és 2021. december 31. között végzett tevékenységének
írásbeli beszámolóját meg küldöm az önkormányzat képviselő testületének. 

II. BEVEZETÉS

A  HTP  2021.  évi  tevékenységét  meghatározta  a  Tolna  Megyei  Katasztrófavédelmi
Igazgatóság  (a  továbbiakban:  Igazgatóság) munkaprogramjaiban  meghatározott  feladatok
végrehajtása,  és az működési területünk jellegéből adódó, a munkatervekben nem szereplő
feladatok elvégzése is. Tevékenységünkre jelentős hatással volt továbbá a Covid-19 vírussal
kapcsolatos feladatok végrehajtása.

Munkánk eredményes teljesítése érdekében együttműködtünk a rendvédelmi és közigazgatási
szervekkel.  Feladataink  elvégzését  széleskörű  önkéntes,  karitatív  és  lakossági  támogatás
segítette. Tervszerűen, szervezetten, következetesen és kiegyensúlyozottan álltunk a kihívások
elé.

A 2021-as évben folytattuk a beavatkozó állomány szakmai ismereteinek elmélyítését, mely
során  nagy  hangsúlyt  fektettünk  a  gyakorlati  és  az  elméleti  foglalkozásokra.  A  szakmai
képzéseket  kiterjesztettük  az  önkormányzati  tűzoltóságokra  és  az  önkéntes  tűzoltó
egyesületekre  is,  számos  közös  gyakorlatot  tartottunk.  A Covid-19 vírus  miatt  bevezetett
korlátozások következtében ezek száma a korábbi évekhez képest alacsonyabb volt.

Központi  pályázat  útján  számos  tűzoltóság  jutott  új  technikai  eszközökhöz,  egyéni
védőfelszerelésekhez,  melyeknek  köszönhetően  javult  az  köztestületek  és  egyesületek
teljesítőképessége a mentő tűzvédelemben.

Kiemelt  figyelmet  fordítottunk  a  megelőzés  fontosságára,  ezért  a  Tolna  Megyei
Tűzmegelőzési  Bizottság  égisze  alatt  9  alkalommal  tartottunk  kéménytüzek-  lakástüzek
megelőzhetőek  kiállítást  többek  között  a  Tolna  Megyei  Balassa  János  Kórház  és
Rendelőintézetben,  illetve  a  területünkön  található  LIDL  és  Penny  Market  áruházaiban.
További 6 esemény kapcsán jelentünk meg társszervek, civil szervezetek rendezvényein. 11
tűzvédelmi  tesztet  közvetítettünk  az  illetékességi  területünkön  található  köznevelési
intézményekhez.  Aktívan  részt  vettünk  a  BM  OKF  Alkotói  pályázat  koordinálásában.  A
lakosság  szélesebb  rétegei  számára  a  civil  együttműködés  keretében  szervezett
rendezvényeken részt vettünk. Összességében megállapítható, hogy a 2021. évben összesen
több, mint 60000 emberhez jutottunk el valamilyen módon, erősítve térségünk tűzvédelmét.

III. SZAKTERÜLETI TEVÉKENYSÉG

A vizsgált időszakban a HTP működési területén 1 katasztrófavédelmi őrs (a továbbiakban:
KvŐ), 2 önkormányzati tűzoltóság (a továbbiakban: ÖTP), és 15 önkéntes tűzoltó egyesület
(a továbbiakban: ÖTE) működött. A 2019-2020-as évben a minden ÖTE-vel megújítottuk az
együttműködési  megállapodásokat,  mely  alapján  8  ÖTE  I.  -  ebből  1  ÖTE  önállóan
beavatkozó-, 1 ÖTE II., 6 ÖTE III. kategóriájú besorolást kapott.

Az elmúlt évek átlagát figyelmembe véve, megállapítható, hogy míg a 2010-es évek elején a
riasztások száma évente átlagosan 450 volt, addig az évtized második felében egy markáns
emelkedés tapasztalható, ahol ez már átlagosan 650 esemény/év körüli értéket mutat. Az évi
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összes riasztásokból az előző évek átlagában, mintegy 360 esetben történik tényleges tűzoltói
beavatkozás. A 2021-es év mindezeket is túlszárnyalta, 704 riasztást kezeltünk, melyből 460
beavatkozást  igénylő  esemény  volt.  Műszaki  mentés  305,  tűzeset  pedig  155  alkalommal
történt.

1. sz. diagram: A HTP beavatkozást igénylő eseményei 2012-2021 között

A szabadtéri tűzesetek száma az elmúlt években hektikusan alakult. A 2021-as év több mint
100 riasztással,  növekvő tendenciát  mutat,  amely  elsősorban az  átlagosnál  szélsőségesebb
időjárásnak köszönhető.

Minimálisan,  de  csökkent  a  téves  tűzjelzések  száma.  Az  elmúlt  év  során  kivizsgáltunk
minden téves tűzátjelzést, mely alapján a hibás rendszereket lecseréltettük, felülvizsgáltattuk
az üzemeltetőkkel.

Lakóingatlanban  tűzesettel  összefüggésbe  hozható  haláleset a  vizsgált  időszakban  nem
következett be.

Megfigyelhető,  hogy  a  kiemelt  tűzoltói  beavatkozások száma  2020-ban  átlagosnak
mondható  1  db  IV/K,  illetve  2db  II/K  riasztási  fokozatú  káreseményről  2021-ban  némi
emelkedést  mutat,  4  db  II/K  és  1db  IV/K  beavatkozással.  A  ténylegesen  megvalósult
magasabb riasztási fokozatú beavatkozások az összes esemény ~1%-át tették ki. A káresetek
99 %-a I-es, vagy I/K riasztási fokozatnak megfelelő erőkkel és eszközökkel felszámolható
volt. A magasabb riasztási fokozatban megvalósult esetek közül kiemelkedő volt, január 7-én
Szekszárd,  Bródy  köz  20.  100  nm  alapterületű,  sorházi  lakóház  és  tetőtere  teljes
terjedelmében égett, fokozat: IV/K.
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1. sz. kép: Szekszárd, Bródy köz 20.

Március 11-én Szedres, külterület, 15 hektáron nádas, sásos, bokros, fás terület égett, fokozat:
II/K.
Március 20-án Harc, külterület 20 hektáron nádas és szénabála égett, fokozat: II/K.

Szeptember 19-én Tolna, Palánki u 2. 15 db kalodázott tűzifa, 150 m3 fűrészpor, 350 m2 avar
égett. Fokozat: II/K.

Működési területen kívül is, segítséget nyújtottunk,  április 4-én Tengelic, külterület, vasúti
töltés és a 63-as út közötti terület égett 8 hektáron. 

A már szinte évről évre visszatérő eseményként kezeltük, június 21-én a vaskúti kommunális
szemétlerakó tüzét.

Valamint június 26–27-én Kadarkúton,  majd  július 10-12-án Sellyén,  a Szekszárd II-es
révén részt vettünk a nyári szélsőséges időjárásnak köszönhető vihar és jégeső okozta károk
elhárításában.

A káresetek hatékony és szakszerű felszámolása érdekében a tavalyi évben 59 gyakorlatot
tartottunk.

A működési területünkön a Bátaszéki és a Tolnai ÖTP-vel együttműködve látjuk el tűzoltási
és kárelhárítási feladatainkat.

Az ÖTP-k elsődleges műveleti körzetükben mintegy 248 (Bátaszéki ÖTP 114; Tolnai ÖTP
134) esetben avatkoztak be különböző káresemények kapcsán, segítették munkánkat és részt
vettek a területükön szervezett gyakorlatokon.
15 önkéntes  tűzoltó  egyesülettel  (a  továbbiakban:  ÖTE)  rendelkezünk  hatályos
együttműködési  megállapodással.  Nyolc  egyesület  I.,  egy  egyesület  II.,  hat  egyesület  III.
kategóriába tartozik.

Az  önkéntes  tűzoltó  egyesületekkel  jó  viszonyt  ápolunk,  káreseteknél  hatékonyan  együtt
tudunk  dolgozni,  a  felügyeleti  ellenőrzéseken  túl  is  segítjük  munkájukat,  az  éves
közgyűléseiken részt veszünk, közreműködünk pályázataik benyújtásában.
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2021.  évben  15  önkéntes  tűzoltó  egyesületből  14  pályázott sikeresen,  összesen  mintegy
9.333.623 forintot elnyerve, illetve a 2020. év terhére többlettámogatásban is részesült  10
ÖTE mintegy 2.904.347 forint értékben.

Az ÖTE-k az elmúlt évben 245 alkalommal vettek részt káresetek felszámolásában, mely az
előző  éves  magasnak  mondható  vonulási  számhoz  képest  is  további  mintegy  30%-os
emelkedést mutat.

IV. ÖSSZEGZÉS

A HTP féléves munka- és ellenőrzési terveiben, valamint az éves teljesítménykövetelményben
meghatározott célokat és feladatokat maradéktalanul végrehajtotta.

A legfontosabb célkitűzésünk a mentő tűzvédelem rendszerének hatékony működtetése volt,
amely kompetenciát az elmúlt évben nagymértékben sikerült javítanunk.

Az működési  területünkön bekövetkezett  események  felszámolására  és  a  veszélyhelyzetek
kezelésére  eredményes  együttműködést  alakítottunk  ki  a  rendvédelmi  szervekkel,
közigazgatási  szervekkel,  hatóságokkal,  önkormányzatokkal,  karitatív  és  önkéntes
szervezetekkel.

Továbbra is kiemelten fontos a HTP számára az önkéntesek támogatása mind a pályázatok,
mind  a  gyakorlatok  és  elméleti  képzések  tekintetében,  hiszen  káresemények  felszámolása
során nagy segítséget tudnak nyújtani a hivatásos állomány részére.

A bekövetkezett események kezelése során a katasztrófavédelmi műveleteket szakszerűen, a
szakmai előírások maradéktalan betartásával hajtottuk végre.

2022.  évben  tovább  folytatjuk,  mind  a  hivatásos  állomány,  mind  az  önkormányzati
tűzoltóságok,  mind  az  önkéntes  tűzoltó  egyesületek,  illetve  mentőszervezetek  elméleti  és
gyakorlati felkészítését, amellyel erősíteni tudjuk a térség tűzvédelmét.

Amennyiben  a  járványhelyzet  lehetővé  teszi,  tovább  folytatjuk  a  Tolna  Megyei
Tűzmegelőzési  Bizottság  keretein  belüli  tűzeseti  halálesetek  megelőzésével  kapcsolatos
lakástüzek,  szénmonoxid-mérgezések,  szezonális  tűzesetek  megelőzését  célzó  tájékoztató
tevékenységünket, illetve a kéménytüzes kiállítás propagálását.

A  szakközépiskolákban  nagyobb  hangsúlyt  kell  fektetnünk  a  tűzoltók  munkájának
megismertetésére, mellyel vonzóbbá tehetjük a tanulók számára ezt a hivatást, így a toborzást
már az iskolapadban meg lehet kezdeni.

Készült: 1 elektronikusan hitelesített példányban
Terjedelem: 6 oldal
Melléklet: --
Továbbítva: NOVA SZEÜSZ rendszeren
Kapja: Címzett elektronikusan hitelesített példányban
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