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Bevezetés 

Tájékoztató 
a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

2017.évitevékenységéről 

A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területe az elmúlt évben nem 
változott, továbbra is négy járás 40 településére terjed ki. A megye területének 30%-a, 
lakosságának 44%-a a kirendeltség illetékességi területéhez tartozó településeken él, ebből 
következik, hogy a megyében meghatározó szerepet tölt be mind a mentő tűzvédelemben, mind 
a hatósági tevékenységben. 
A szervezet sikeresen teljesítette 2017. évben is a rendeltetéséből adódó feladatait, valamint a 
folyamatosan bővülő feladatrendszerhez alkalmazkodott, elősegítve ezzel a térség lakosságának 
élet - és vagyonbiztonságának védelmét. 
A feladatvégzés minden esetben a hatályos jogszabályok követésével, a belső szabályozók és 
normák betartásával történt. 
A katasztrófavédelem komplex rendszerének célkitűzése az emberi élet - és anyagi javak 
védelme, a katasztrófák megelőzése, gyors és professzionális kezelése, valamint a helyreállítási 
munkálatok mielőbbi, szakszerű elvégzése. A megelőzési feladatokhoz kapcsolódóan kiemelt 
szerepet kap az időszakos prognózis készítési tevékenység, amelynek célja, hogy a korábbi 
évek, hazai és nemzetközi tapasztalatok, valamint szakmai előrejelzések alapján előrevetítse az 
egyes időszakokban várható, nagy valószínűséggel bekövetkezhető eseménytípusokat, 
amelyekre a felkészülési és felkészítési tevékenységet alapozni lehet. 
A kirendeltség 2017-ben is nagy hangsúlyt fektetett az elsőfokú hatósági, szakhatósági ügyek 
jogszerű, hatékony végrehajtására, különös tekintettel a helyi supervisori hatósági 
tevékenységekre. Tovább folytatta, illetve erősíti az alárendeltségébe tartozó hivatásos tűzoltó
parancsnokság megelőzési és felkészítési tevékenységét, a személyi állomány szakterületi 
képzését. 
A hatályos jogszabályok és főigazgatói intézkedések alapján a kirendeltség felügyelte az 
önkormányzati tűzoltóságok és önkéntes·tűzoltó egyesületek szakmai tevékenységét. 
Kiemelt célként fogalmaztuk meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatója által meghatározott fő célkitűzéseket az alábbiak szerint: 

1. Az év legfontosabb célkitűzései 

1. A legfontosabb célkitűzésünk volt, hogy a mentő tűzvédelmet folyamatosan fejlesszük, a 
reagáló képességet fenntartsuk, ezzel a térségünk közbiztonságát biztosítsuk. 

2. Kiemelt figyelmet fordítottunk a Seveso Ill. Irányelv végrehajtása során a veszélyes 
üzemek üzemeltetőinek a biztonsággal kapcsolatos tudatosságának és a jogalkalmazás 
hatékonyságának növelésére, a szakmai szempontoknak a hatósági munkavégzés során 
történő fokozott érvényesítésére és a hatékony kommunikáció fenntartására. 

3. A szaktevékenységet vállaló önkéntes tűzoltó egyesületek számának növelésével 
párhuzamosan kiemelt módon kezeltük az önkéntes tűzoltó egyesületek teljes körű 
tájékoztatását, szakmai munkájuk segítését, fejlesztését és növeltük bevonásukat a hivatásos 
tűzoltóság által szervezett gyakorlatokba. 
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4. Kiemelt cél volt a veszélyhelyzeti szintet el nem érő helyzetekben az önkéntes 
mentőszervezetek szerepvállalásának erősítése. 

5. Az integrált hatósági munka további erősítése érdekében, nagy hangsúlyt fektettünk a 
társhatósági együttműködési készség fejlesztésére, erősítettük a szolgáltató szemléletet, az 
egységes jogalkalmazást, az eljárások törvényességét. 

6. Közreműködtünk a rendvédelmi egészségkárosodási ellátás bevezetéséhez kapcsolódó 
adatszolgáltatási, tájékoztatási feladatok végrehajtásában, a munkáltatói intézkedések 
elektronikus kiadmányozásához és kézbesítéséhez kapcsolódó szükséges feladatok 
végrehajtásában, különös figyelemmel az állomány felkészítésére, tájékoztatására. 

7. Közreműködtünk az egyéb forrásból megvalósuló, jóváhagyott felújítási, beruházási 
feladatok ütemezett, határidőre történő elvégzésében, végrehajtásában. Kiemelten kezeltük 
a 2017. évre a költségvetési törvény alapján biztosított források szabályszerű, még 
hatékonyabban történő felhasználását; kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodás 
végrehajtását. 

II. Elvégzett szakmai feladatok 

1. Polgári védelmi szakterület 

1.1.Magasabb szintű koordinációt igénylő főbb polgári védelmi beavatkozás 

Az értékelt időszakban a kirendeltség illetékességi területén nem történt olyan esemény, mely 
miatt különleges jogrendhez tartozó időszak, vagy katasztrófaveszély kihirdetését, illetve 
nagyobb területet érintő koordinált feladat végrehajtását igényelte volna. A kirendeltség 
területét is érintette a Tiszán február hónapban kialakult jeges árvíz hatása, mely esetében a 
vízügyi szakemberek véleménye alapján a jég levezetéséhez ideális vízhozam érkezett, azonban 
a levonulás jelentős károkat okozott a védművekben. A helyzet folyamatos helyszíni nyomon 
követésében vettünk részt, a várható feladatokra való felkészülés érdekében, a kedvező 
körülmények következtében lakosságvédelmi intézkedések bevezetése nem volt indokolt. 

1.2.A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata 

A jogi szabályozás, valamint a végrehajtott kockázatbecslések eredményeként a kirendeltség 
illetékességi területéhez tartozó települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának 
felülvizsgálata végrehajtásra került. Megállapítást nyert, hogy a települések osztályba 
sorolásának változtatására szolgáló ok nem merült fel, ezért módosításra nem került sor. 
A kirendeltség területén 5 település - Tiszavasvári, Nyíregyháza, Nagykálló, Vasmegyer és 
Nyírtura - rendelkezik külső védelmi tervvel, mely a vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
alapján az l-es katasztrófavédelmi osztályba sorolást indokolja. 

1.3.A célirányos hatósági tevékenység megvalósítása, kártételek megelőzése, 

csökkentése 

Megelőzési tevékenység során kiemelt szerepet kapott a feltárt kockázati helyszínek 
ellenőrzése. E helyszínek ellenőrzései az év adott időszakára jellemző eseményekre és 
feladatokra történő -prognózis alapú- felkészülés keretében kerültek végrehajtásra. A feltárt 
kockázati helyszínek adatbázisai az év folyamán aktualizálásra kerültek. Kiemelt figyelmet 
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kapott a belterületi vízelvezető rendszerek, a lefolyástalan területek, továbbá a közút menti fák, 
fasorok, a lakosság védelmére igénybe vehető befogadó- és melegedő helyek, a lakossági 
riasztó- és riasztó-tájékoztató eszközök, a téli időjárással kapcsolatos kockázati helyszínek 
ellenőrzése. A lakosság életének és anyagi javainak védelme érdekében foganatosított hatósági 
tevékenység során 617 ellenőrzés került végrehajtásra. 
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Kimutatás a polgári védelmi szakterület fontosabb ellenőrzéseiről 

1.4.A védelmi igazgatás intézményrendszerének működése 

• ::?0 1!1 

• ::?0 16 

• 201-

A helyi védelmi bizottságok 201 7-ben 2-2 rendes ülést tartottak. Ezek során tárgyalták az előző 
évben a Sz-Sz-B Megyei Védelmi Bizottság által meghatározott célkitűzéseket, a 
feladatterveikben szereplő feladatokat és azok megvalósulását. Az üléseken a 
katasztrófavédelmi elnökhelyettesek előterjesztéseikben tavasszal tájékoztatót tartottak az ár- és 
belvízvédelmi felkészülésről, a védekezés érdekében végrehajtott feladatokról, ősszel a 
rendkívüli téli időjárásra történő és az ár- és belvízvédelmi felkészülés helyzetéről. A vízügy 
szakemberei tájékoztatták a bizottságokat a védmű felülvizsgálatok tapasztalatairól, az 
elvégzett karbantartási feladatokról. 

1.5.A reagáló képesség és ha tékony beavatkozás fokozása 

A kirendeltség illetékességi területén lévő településeken megalakított polgári védelmi 
szervezetek betervezett képzési faladatai végrehajtásra kerültek. Az önkéntesség fokozása 
érdekében megalakításra, minősítésre került a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgári 
Védelmi Szövetség Támogató Csoportja, illetve a MAGOR Egyesület. A megalakított önkéntes 
mentőszervezetek közül 2017-ben 2 szervezet (Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Csoport, 
Tiszavasvári Járási Mentőcsoport) nyújtott be sikeres pályázatot. Összesen 2.173.892,- Ft 
értékben részesültek támogatásban (védő- és technikai eszközök). 

1.6.A műveletirányítás fokozása 

1.6.1. Veszélyelhárítási tervezés 

A veszély-elhárítási tervek a településekkel együttműködve - a közbiztonsági referenseket 
felügyelve - a jogszabályban meghatározott határidőre pontosításra, a tervekhez kapcsolódó 
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lakosságvédelmi adattárak folyamatosan aktualizálásra kerültek. A tervekben rögzített 
veszélyeztető hatások kezelésére kidolgozott feladatsorok - a beavatkozó hivatásos és civil 
állománnyal - biztosítják a veszélyeztetett területen élő és ott tartózkodó személyek életének, 
valamint az anyagi javak védelmét, mentési feladatok szervezett végrehajtását. Elkészültek és 
pontosításra kerültek az árvíz által veszélyeztetett települések kitelepítési, valamint az árvíz 
által nem veszélyeztetett települések befogadási tervei. A tervek kidolgozásához a TIVIZIG és 
FETIVIZIG szakemberei által megadott elöntési adatok kerültek figyelembe vételre. A 
tervrendszerben előírt kirendeltségi, járási összesített és települési tervek évente rendszeresen 
ellenőrzésre, pontosításra kerülnek. A veszélyhelyzeti szintet elérő esetekben a védekezés 
irányítására a veszélyeztetett településekre a kirendeltség állományából kijelölt szakemberek 
elméleti és gyakorlati felkészítése a beosztásnak megfelelő járásban, településeken valósult 
meg. A kijelölt személyek a helyszínen megismerték a települések árvízi veszélyeztetettségét, a 
kritikus helyeket, a védekezés konkrét helyi feladatait, személyesen megismerték a védelmi 
igazgatás helyi szereplőit. 

1.6.2. Operatív döntéstámogatás biztosítása, a polgári védelmi nyilvántartási 
rendszer fejlesztése 

A KAP-online rendszerben, az igazgatóság által meghatározott és kialakított 
nyilvántartásokban, adattárakban a rögzített adatok folyamatosan pontosításra kerültek. A 
központilag meghatározott ütemezés szerint végrehajtásra került a katasztrófavédelmi erő- és 
eszköz nyilvántartási polgári védelmi alkalmazás (HELIOS) feltöltése. Ezt követően - a KAP
online rendszerben nyilvántartott adatokkal egyetemben - az adatok naprakészen tartása 
folyamatos. 

1.6.3. A katasztrófavédelmi operatív szervek tevékenysége 

Az elmúlt évben 6 alkalommal került sor különböző szintű törzsvezetési gyakorlat 
megtartására, a gyakorlatok sorából kiemelkedik a ConvEx-3-2017. nemzetközi 
nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlat. A gyakorlatokon a kirendeltségi, illetve a járási OpT-ek 
oldottak meg feladatokat és terjesztettek fel jelentéseket a kialakított helyzeteknek, feladat 
meghatározásoknak megfelelően. A gyakorlatok során az infokommunikációs eszközök 
biztosították a kapott feladatokra történő reagálást, valamint a jelentési kötelezettségek 
teljesítését. 

1. 7 .Lakosságf elkészítés 

A kirendeltség nyílt napokon ismertette meg az érdeklődőket a katasztrófavédelem és ezen 
belül a tűzoltóság, polgári védelem, iparbiztonság, hatósági szakterület munkájával. Aktív 
lakosságtájékoztatás keretében az iskolákban, óvodákban, illetve a települések, gazdálkodó és 
civil szervezetek rendezvényein bemutatók keretében kerültek ismertetésre a 
katasztrófavédelem eszközei és feladatai. A szélsőséges időjárási körülmények (rendkívüli 
hideg, hőség, viharos időjárás) és egyéb veszélyhelyzetek során követendő magatartási 
szabályokról, aktualitásnak megfelelően, a települések polgármestereivel együttműködve, 
tájékoztatást kapott a lakosság. Végrehajtásra került a kirendeltséghez tartozó települések 
polgármesterei, jegyzői felkészítése, a foglalkozáson összesen 40 fő vett részt. Az ár- és belvízi 
védekezési feladatok végrehajtásával kapcsolatban foglalkozások megtartására került sor a 
Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság teljes személyi állománya, valamint a 
meghívásnak eleget tevő polgárőr egyesületek (73 fő) tagjai részére. 
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A kirendeltség illetékességi területén a közbiztonsági referensek felkészítése az év során 
folyamatosan megtörtént, részükre negyedéves értekezletek és továbbképzés került megtartásra. 
A polgármesteri hivatalokban bekövetkezett fluktuáció miatt 2017-ben 10 fő közbiztonsági 
referens alap képzésére, vizsgáztatására került sor. 
A polgári védelmi szervezetekbe beosztottak részére a képzési foglalkozások (alap-, szak-, 
tovább- és vezetői-), valamint a gyakorlatok betervezésre és időarányosan végrehajtásra 
kerültek. A képzési feladatok végrehajtásával, a káresemény felszámolásában közreműködő 
erők ismereteinek szinten tartása valósult meg, a veszélyeztető tényezők, illetve azok 
lakosságra gyakorolt hatásai csökkentése érdekében. 
A megalakított járási mentőcsoportok éves továbbképzése az igazgatóság által szervezett 
versenyen került végrehajtásra, melyen minden mentőcsoport részt vett. A kritikus 
infrastruktúra védelmi gyakorlat és a vizek kártételei elleni védekezésre történő felkészülés 
keretében került sor az újonnan megalakított Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Polgári Védelmi 
Szövetség Támogató Csoportja, illetve a MAGOR Egyesület minősítésére és rendszerbe 
állítására. A külső védelmi terv készítésére kötelezett településeken komplex külső védelmi 
terv gyakorlatok kerültek levezetésre a kárfelszámolásban közreműködő szervek, szervezetek 
bevonásával. A gyakorlatokon a veszélyeztető hatások felszámolásának feladatait gyakorolták a 
résztvevők. A kirendeltség illetékességi területén megalakított köteles és önkéntes polgári 
védelmi szervezetekbe beosztott személyek közül 1194 fő részesült felkészítésben. 
A korábbi évek hagyományainak megfelelően 2017-ben is megrendezésre került a felmenő 
rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi szintű döntője. A versenyen, az 
állomásokon megoldandó feladatok végrehajtásában, a csapatok értékelésében a kirendeltség 
munkatársai mellett közreműködtek a Nyíregyházi Rendőrkapitányság, a FETIVIZIG, a Kelet
Magyarországi Speciális Mentők, a Magyar Vöröskereszt, a Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt. 
valamint a SZ-SZ-B Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya szakemberei. A 
kirendeltségi szintű versenyen a Nyíregyháza Jókai Mór Református Általános Iskola és a 
Tiszanagyfalui Általános Iskola, illetve a Nagykállói Budai Nagy Antal Szakgimnázium és a 
Nyíregyházi Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakgimnázium csapatai 
szerepeltek a legjobban, akik képviselték a kirendeltséget a megyei versenyen. A megyei 

·versenyen korc~oportjában, a legjobban szereplő cs.apatok jutottak tovább az országos 
versenyre. Ez a két csapat a Tiszanagyfalui Általános Iskola és a Nyíregyházi Vásárhelyi Pál 
Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola csapata volt. A csapatok az országos 
versenyen is becsületesen helyt álltak. 
A közösségi szolgálatteljesítéssel kapcsolatban 2016/17-os tanévre vonatkozóan 21 középfokú 
tanintézménnyel került sor együttműködési megállapodás megkötésére. Együttműködési 
megállapodások megkötésére került sor a Demecser ÖTE, Nagykálló ÖTE, Tiszavasvári ÖTP 
és Újfehértó ÖTP, Szakoly ÖTP-kel a közösségi szolgálat feladatainak hatékonyabb 
végrehajtása érdekében. A foglalkozások megtartásába a hivatásos tűzoltói állomány tagjai, az 
együttműködő szervezetek beosztottjai, valamint a katasztrófavédelmi megbízottak is aktívan 
bekapcsolódtak. 2017 évben 387 diák vett részt és teljesítette a kötelező közösségi szolgálatot a 
kirendeltségen és a területünkön működő tűzoltóságokon. 

1.8.Vis maior támogatás 

A kirendeltséghez tartozó négy járás területén 2017. évben vis major támogatást igénylő 
esemény nem következett be. Újfehértón, a 2016-ban a hirtelen lehulló csapadék okozta károk 
helyreállítására kiutalt 2.366.000,-Ft támogatás elszámolása történt meg. 
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2. Tűzoltósági szakterület 

2.1. Tűzoltás, műszaki mentés, kiemelt események 

2017-ben az előző évvel összehasonlítva, változatlan működési területen, azonos szer és 
készenléti létszámmal láttuk el a mentő- tűzvédelmi feladatokat. A készenléti jellegű állomány 
- azon belül a tűzoltás vezetésre jogosultak - szakmai képzettségének fejlesztésére kiemelt 
hangsúlyt fektettűnk. Belső képzések, tanfolyamok szervezésével és lebonyolításával 
biztosítottuk, hogy az állomány naprakész, pontos ismeretekkel rendelkezzen. 
A kirendeltség illetékességi területén 7 hivatásos szervezet végzi a mentő- tűzvédelmi 
feladatokat. 

Ssz. Hivatásos szervezet Működési területen 
található települések száma 

1. Nyíregyháza HTP 24 

2. Nyírbátor HTP 1 

3. Nyírbátor HTP (Baktalórántháza KvO) 2 

4. Kisvárda HTP 3 

5. Debrecen HTP (Nyíradony KvÖ) 5 

6. Hajdúnánás HTP 4 

7. Tiszaújváros HTP 1 

Összesen 40 

A 7 hivatásos szervezet működési területén 4 önkormányzati tűzoltó-parancsnokság 

(továbbiakban: ÖTP) - Ibrány ÖTP 4 település, Szakoly ÖTP 5 település, Tiszavasvári ÖTP 6 
település, Újfehértó ÖTP 2 település - rendelkezik elsődleges műveleti körzettel. Az 
illetékességi területen 16 önkéntes tűzoltó egyesület (továbbiakban: ÖTE) működik, melyek 
közül 4 egyesület III-es kategóriára, 10 egyesület II-es kategóriára, míg Nagykálló ÖTE és 
Demecser ÖTE I-es kategóriára kötött együttműködési megállapodást. A Nyíregyházi Tűzoltó 
és Vízi mentő Egyesület 2017. december 15-én kötött együttműködési megállapodást a 
Nyíregyházi HTP-vel. 

1) Balkány 2) Nagykálló 3) Tiszadob 
4) Bököny 5) Rakamaz 6) Tiszalök 
7) Demecser 8) Szakoly 9) Tiszavasvári 
10) Geszteréd 11) Tiszadada 12) Ujfehértó 
13) Napkor 14) Kállósemjén 15) Nyírbogdány 
16) Nyíregyháza 

Hatósági kötelezés alapján 5 gazdálkodó szervezetnél (Alkaloida Létesítményi Tűzoltóság, 
Michelin Hungária Kft. Létesítményi Tűzoltóság, DUNAP ACK Papír és Csomagolóanyag Rt. 
Létesítményi Tűzoltóság, MondiBags Kft. Létesítményi Tűzoltóság, Dél-Nyírségi Bioenergia 
Művek Energiatermelő Zrt. Létesítményi Tűzoltóság működik alkalomszerűen igénybe vehető 
létesítményi tűzoltóság a kirendeltség illetékességi területén. 
A kirendeltség szervezeti elemeként működő Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
(továbbiakban: HTP) működési területéhez 31 település tartozik, melyen 2 ÖTP-vel (Ibrány, 
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Újfehértó) és 10 ÖTE-vel (Demecser, Gávavencsellő, Ibrány, Nagyhalász, Nagykálló, Napkor, 
Nyírbogdány, Rakamaz, Tiszabercel, Újfehértó) kötött együttműködési megállapodást. 
2017. évben a kirendeltség illetékességi területén a beavatkozó egységekhez összesen 1500 
jelzés érkezett 725 db tűzeset, 775 db műszaki mentés, melyből 1100 esetben kellett 
beavatkozni, melyekből 83 esetben kiemelt riasztási fokozat lett meghatározva. A tűzesetek 
között 2017. évben 54 esetben kéménytűznél, míg 27 esetben gázszivárgás miatt kellett a 
tűzoltóknak beavatkozni. 
A tűzvédelmi megelőző (hatósági) tevékenység közreműködésének eredményeként, a jelentős 
károkat okozó és az állampolgárok biztonságát jelentősen befolyásoló tűzesetek számában 
nincs jelentős változás. A tűzesetek száma 725, amely esetszám 2016-os évhez képest 
növekedett, azon belül a szabadtéri tüzek száma (152) több, mint duplájára nőtt. A szabadtéri 
tüzek számának jelentős növekedése egyértelműen összefüggésbe hozható a viszonylag száraz, 
csapadékmentes időjárással, ugyanakkor a hatósági ellenőrzések számának fokozása ellenére 
továbbra is az állampolgári jogkövető magatartás hiánya szintén megállapítható. A 
kéménytüzek száma (54) 38%-kal nőtt az előző évhez képest. A növekedésben szerepe van 
annak, hogy a tüzelő-fűtő berendezésekhez nem az ahhoz meghatározott fűtőanyagot 

használják föként a szociálisan hátrányos helyzetben élő állampolgárok. A lakó jellegű 
épületekben bekövetkezett tűzesetek száma (211) jelentős növekedést mutat az előző évhez 
képest. Ezen esetek jelentős részében melléképületben, kazánházban a tárolási szabályok be 
nem tartása miatt is nőtt az esetszám. 

2500 ~---------------------. 
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0 -i-----,,..---.,.--~-.,-----.--.---,.--..-----,--~----1 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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---tűzeset 

A kirendeltség illetékességi területén bekövetkezett tűz- és műszaki mentések évenkénti 
alakulása 

Ha a 2016-ös és a 2017-os adatokat összehasonlítjuk megállapítható, hogy a téves jelzések 
vonatkozásában csökkenő tendencia mutatható ki, amely a beépített automatikus tűzjelző 
berendezések szigorúbb ellenőrzésének következménye. (Összesen 221 téves jelzés volt, 
amelyet 82 esetben a beépített automatikus tüzjelző jelzett be 2017. évben.) 

8 



• 2016 
• 2017 

221 
32 

EJ 

Kimutatás a kirendeltség illetékességi területén végrehajtott beavatkozásokról 

A kirendeltség illetékességi területén végrehajtott beavatkozások eredményeként 2017-ben 59 
fü életét sikerült megmenteni, sajnos balesetekben 2017-ben 17 fő elhalálozott. A tűz- és 
káresemények során 2017. évben 215 polgár szenvedett különböző mértékű sérülést. 
Az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok (továbbiakban: ÖTP) elsődleges műveleti körzete 
nem változott és továbbra is a működési terület szerinti Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal 
megkötött - aktualizált - együttműködési megállapodás alapján végzik tevékenységüket. Az 
önállóan végrehajtott beavatkozások aránya továbbra is az országos átlagot meghaladó. 
A kirendeltség illetékességi területén 3 ÖTP működik, melyek 2017. évben 516 esetben kaptak 
riasztást, ebből 329 beavatkozást önállóan, 112 esetben a műveletet a hivatásos tűzoltóságok 
segítségével hajtottak végre, valamint 75 esetben riasztás esetében nem volt szükség 
beavatkozásra. 

2.2. Műveletirányítási tervek, valamint tűzoltási és műszaki mentési tervek 
kidolgozottsága, alkalmazhatósága 

A kirendeltség illetékességi területén minden településre rendelkezik a hivatásos szervezet 
műveletirányító terv adatlapokkal, melyek pontosítása folyamatos. A területünkön beavatkozó 
hivatásos tűzoltóságok folyamatosan készítik a tűzoltási és műszaki mentési terveket, már 
elértük, hogy minden veszélyes ipari üzem is rendelkezik tervvel. Jelenleg 87 tűzoltási és 
műszaki mentési terv és egyszerűsített tűzoltási és műszaki mentési terv készült el a 
területünkön található létesítményekre. 

2.3. Az önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenysége, pályázatokban való részvétele 

A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén működő önkéntes 
tűzoltó egyesületek 2017. évben összesen 226 riasztást kaptak. Az összes beavatkozásból 126 
tűzesetben és 82 esetben műszaki mentésben működtek közre, melyek jelentős része I. riasztási 
fokozatban volt minősítve. 10 esetben nem volt szükség a beavatkozásukra. A beavatkozások 
többsége szabad területen történt. 
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A Demecseri BÖTE önálló beavatkozóként 2017. évben 44 vonulást hajtott végre, ebből 36 
volt a tényleges beavatkozások száma. 5 alkalommal a hivatásos egységekkel közösen, 31 
alkalommal önállóan számolta fel a káresetet. 
Nagykálló BÖTE 2017-ben 36 vonulást hajtott végre, ebből 32 volt a tényleges beavatkozások 
száma. 23 alkalommal a hivatásos egységekkel közösen, 9 alkalommal önállóan számolta fel a 
káresetet. 
A kirendeltség 2017-ban 3 ÖTP-nél és 4 ÖTE-nél hajtott végre átfogó felügyeleti ellenőrzést, 
melybe minden esetben bevontuk az ÖTE munkáját irányító és felügyelő hivatásos tűzoltó
parancsnokságot és az MK.l Ellenőrzési Szolgálatát. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy 
az egyesületek szervezeti felépítése, feladatrendszere biztosítja a feladatok eredményes 
végrehajtását, a működés feltételeit. Az ÖTE-k támogatására kiírt 2017. évi pályázaton, szinte 
minden egyesület részt vett, melyen üzemanyag költségre, gépjárműfecskendő kötelező 
biztosításra, EDR rádióra, oktatásra, védőeszköz támogatásra, laktanya felújításra és tűzoltó 
technikai támogatásra. 
Az egyesületek 2017. évben összesen 9.310.638 Ft pályázati támogatást kaptak. 

3. Iparbiztonsági szakterület 

3.1. Védekezés a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek ellen 

A veszélyes üzemekkel kapcsolatos szakfeladatok keretében kiemelt figyelmet fordítottunk a 
veszélyes üzemek üzemeltetőinek a biztonsággal kapcsolatos tudatosságának és a 
jogalkalmazás hatékonyságának növelésére, a szakmai szempontoknak a hatósági munka
végzés során történő fokozott érvényesítésére és a hatékony kommunikáció fenntartására. 
Ennek érdekében az üzemeltetőket az aktuálisan végrehajtandó feladatokról az év során több 
alkalommal felhívás formájában megkerestük. A rendkívüli téli, nyári időjárásra vonatkozó 
előrejelzések (viharjelzések, kánikula előrejelzés) alapján a veszélyes üzemek, küszöbérték 
alatti üzemek és a veszélyes áru (ADR) szállítók részére figyelemfelhívó felhívásokat küldtünk, 
melyekben az adott időszakra jellemző szélsőséges, viharos, rendkívüli időjárási hatások elleni 
védelem szintjét kívántuk erősíteni. 
2017. évben a KvK illetékességi területén működő, katasztrófavédelmi engedéllyel rendelkező 
üzemek számát az alábbi kimutatás szemlélteti: 

A kirendeltség illetékességi területén lévö üzemek száma 2017. 
december 31 .-én 
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Az évben 6 üzem esetében komplex (supervisori) és 5 üzem esetében időszakos iparbiztonsági 
hatósági ellenőrzés került lefolytatásra. Valamennyi üzemünk esetében ADR telephelyi 
ellenőrzés került megtartásra, a komplex ellenőrzések keretében az érintett üzemekben 
tűzvédelmi hatósági ellenőrzés lefolytatására is sor került. 
Az elmúlt évben két felügyelet alatt tartott üzem területén történt káresemény. Egyik esetben 
egy korrózió miatt átlyukadt csővezetéken át ammónia gáz került a szabadba Ezen esetnél 
személyi sérülés, haláleset nem történt. A káreset minősítése üzemzavar volt, mivel mérgező 
tulajdonságú veszélyes anyag került a szabadba. A káresemény felszámolását az üzem dolgozói 
hajtották végre, ám az esetről a katasztrófavédelem értesítése, riasztása elmaradt, így a 
jogszabály által előírt 24 órás bejelentési határidőn túl benyújtott adatszolgáltatás miatt az 
igazgatóság hatósági osztálya helyszíni vizsgálatot tartott, s a feltárt mulasztás miatt az 
üzemeltetőt katasztrófavédelmi bírsággal ( 1 millió Ft) sújtotta. 
A másik esetben egy bekövetkezett tűzesetet (hőcserélőhöz kapcsolódó rendszerből kikerülő 
therrnoolaj meggyulladása) követően iparbiztonsági hatósági ellenőrzést tartottunk. Az eset 
tűzeset volt, de nem minősült jelentésköteles üzemi eseménynek. 
Az év során egy esetben fordult elő, hogy a megtartott időszakos iparbiztonsági ellenőrzés 
megállapította, hogy az üzemeltető az engedélyezett veszélyes anyag mennyiséget jelentősen 
túllépte, ezért a lefolytatott eljárást követően részére katasztrófavédelmi bírság kiszabása 
történt (3 millió Ft). 
Az engedély nélkül üzemelő üzemek felderitése érdekében 2017. évben 14 üzemazonosítási 
helyszíni szemle tartására került sor. Az üzemazonosítások során nem került sor 
katasztrófavédelmi engedély nélkül működő veszélyes üzem felderítésére, azonosítására. 
2017. évben 14 db küszöbérték alatti üzemben került súlyos káresemény elhárítási terv, 
valamint 9 alsó küszöbértékű veszélyes üzemben került sor belső védelmi terv gyakorlat 
tartására. A gyakorlatok tervezésekor az üzemeltetők figyelembe vették a háromévente 
esedékes teljes körű gyakorlattartás szükségességét. Egy esetben a gyakorlat megismétlésére 
került sor, mivel a gyakorlatot a kirendeltségünk NEM MEGFELELT-re értékelte. A 
megismételt gyakorlat során az üzemeltető megfelelően végezte a védekezési feladatokat. 

3.2. Veszélyes áruk szállításának (ADR, RIO) ellenőrzése 

A veszélyes áru szállítás ellenőrzését a megyei ellenőrzési terv figyelembevételével, havi 
rendszerességgel beterveztük. 2017. évben veszélyes áru közúti szállítás ellenőrzést a 
kirendeltség illetékességi területén, a veszélyes áru vasúti szállítás ellenőrzését az illetékességi 
területén kívül (Kisvárda KvK-n) tartottunk. 

Az év során elvé ett ellenőrzési tevékenysé ··nk összesítését az alábbi kimutatás tartalmazza: 

ADR ellenérzések adataiNl ataklllása RIO ellenórztstk adatain»: alakUlása 
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A végrehajtott ADR ellenőrzéseink során 12 db veszélyes árut szállító gépjármű esetében a 
feltárt hiányosságok miatt kerültek az ellenőrzési jegyzékeken túl ellenőrzési jegyzőkönyvek 
felvételre, 11 ellenőrzést követően kezdeményeztünk a veszélyes áruszállításban közreműködő 
felekkel szemben bírságolási eljárást. 
A 2017. évben megtartott ADR ellenőrzések tapasztalata az volt, hogy a közutakon végrehajtott 
ellenőrzéseink nagy száma, az ellenőrzések rendszeressége, a kiszabható bírságok nagysága a 
legtöbb esetben visszatartó erővel bírt a szállítások során a szabályszegések tekintetében. 
Elmondható, hogy a közutakon az ADR ellenőrzéseket nagyságrendileg a legtöbb esetben a 
katasztrófavédelem (kirendeltség) részéről tartjuk a hatáskörrel rendelkező szervezetek közül. 
2017-ben több esetben tártunk fel veszélyes árut nem szállító és az ADR hatálya alá nem 
tartozó, nem jelölt gépjármű esetében a készenlétben tartandó tűzoltó készülékek 
megfelelőségével kapcsolatban tűzvédelmi hiányosságot. Ezen esetekben 7 ügyféllel szemben 
tűzvédelmi bírság kiszabásával, további 7 ügyfél esetben tűzvédelmi hatósági felhívásban 
történt intézkedés. 
A megtartott RID ellenőrzések során jogszabálysértés nem került feltárásra, megállapításra. 
2017. évben a kirendeltség illetékességi területén veszélyes áru szállítással kapcsolatosan olyan 
baleset, káresemény nem történt, melynek kivizsgálásához kapcsolódó ellenőrzésen 

közreműködtünk volna. 

3.3. A létfontosságú rendszerek és létesítmények védelme 

A kirendeltség illetékességi területén lévő potenciális kritikus infrastruktúrákat üzemeltető 
létesítmények adatai folyamatosan aktualizálásra kerültek. 
A közszolgáltatók körében történő változások átvezetése a nyilvántartásokban megtörtént. 
A kiemelt jelentőséggel bíró szolgáltatóknál kezdeményeztük a kedvezőtlen időjárási 
körülmények közötti zavartalan működtetésük érdekében a szükséges felkészülési, megelőzési 
feladatok végrehajtását. 
2017. évben szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében a létfontosságú rendszerelem 
kijelölési eljárására nem került sor. 

4. Hatósági szakterület 

4.1. Az integrált katasztrófavédelmi hatósági tevékenység 

A kirendeltség integrált hatósági tevékenysége tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi 
szakterületekre terjedt ki. 
2017-ben a rendszeresen jelentkező hatósági tevékenységeken kívül elvégeztük: 

A szabadtéri tüzekkel veszélyeztetett területek ellenőrzését. 
A polgármesterek részére a tűzvédelmi előírásokról belterületi égetés szabályairól 
előadást tartottunk. 
Elvégeztük a mezőgazdasági tároló létesítmények és terményszárítók ellenőrzését. 
A megyei agrárkamara részére tájékoztatót küldtünk a betakarítási munkákkal 

kapcsolatosan. 
Gépszemléken és az aratásokon szúrópróbaszerűen vettünk részt. 
A közös képviselők részére júniusban tájékoztatót szerveztünk a lakóházak 
tűzvédelmével és a szellőzővezetékek tisztításával kapcsolatosan, majd szeptember 
hónapban végrehajtottuk a társasházak napja rendezvény sorozatot. 
A rendészeti szakközépiskolások részére oktatást tartottunk. 
Szabadtéri rendezvény helyszíneken ellenőrzéseket tartottunk. 
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A bölcsődék és óvodák részére felkérésre előzetes tájékoztatókat tartottunk:, majd 
elvégeztük az intézmények ellenőrzését. Az ellenőrzött oktatási intézményeknél egy 
tűzvédelmi hiányosságot tapasztaltunk:, de az intézmény ennek kijavítását is 
megrendelte az ellenőrzés idejére. 
Végrehajtottuk a melegedőhelyek, karácsonyi vásár helyszínek és pirotechnikai 
elárusítóhelyek ellenőrzését. 
A zenés táncos rendezvényhelyszínek ellenőrzését elvégeztük. 
Az Építésfelügyeleti hatósággal közösen részt vettünk a folyamatban lévő építkezések 
ellenőrzésén is. Az ellenőrzésen az építési engedély szerinti kivitelezés tűzvédelmi 
előírásait vizsgáltuk. 

Kiemelten kezeltük a kémény és CO szivárgás káreseményekkel kapcsolatos feladatokat. 2017. 
évben CO szivárgás káresemény 15 esetben, kéménytűz 54 esetben fordult elő. Kéményseprő
ipari szervtől érkezett közvetlen élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető hiányosság miatt 
kémény használatának letiltására 187 esetben került sor. Az előírt utóellenőrzéseket CO 
szivárgás káresemény és kéménytűz után megtartottuk. Tapasztalat, hogy az utóellenőrzésre a 
hiányosságokat mind a CO szivárgás káresemény, mind a kéménytűz után megszüntetik. 
A gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával kapcsolatos 
mulasztások bejelentésének eljárási szabályairól szóló 29/2014. (IV. 3.) BM rendelet 3. § (2) 
alapján, ha a földgázelosztói engedélyes vagy a vezetékes PB-gáz szolgáltató az ellenőrzés 
során megállapítja, hogy az ingatlantulajdonos vagy a társasház a hibák kijavítására vonatkozó 
kötelezettségének nem tett eleget, azt 15 napon belül jegyzőkönyv megküldésével a hatóságnak 
bejelenti. A hatóság az ingatlantulajdonost vagy a társasházat 45 napos határidővel kötelezi a 
hibák kijavítására. Gáz csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések műszaki javításával 
kapcsolatos mulasztások bejelentésével kapcsolatban 6 esetben jártunk el. 
Az ismétlődő szabadtéri tüzek miatt ellenőrzéseket hajtottunk végre a nem művelt területeken 
(legelő, nádas, erdő stb.) a szabadtéri tüzek megelőzése érdekében. Az ellenőrzések 

hatékonyságának növelése céljából közös ellenőrzéseket (disaster) folytattunk: le az erdészet a 
földhivatal és a nemzeti park munkatársaival is, a gondozatlan területek felderítése érdekében. 
A gondozatlan területek tulajdonosait felkutattuk és hatósági felhívásban felhívtuk figyelmüket 
a terület gondozására. A kora tavaszi és nyári avartüzes időszakban a leégett területeket 
koordinátákkal beazonosítottuk, ezt követően 66 hatósági felhívást küldtünk: ki. 
Az illetékességi területünkön lévő jegyzők részére felhívást adtunk ki a jogszabályváltozással 
érintett hulladékégetés szabályairól, a külterületi égetés megváltozott módjáról, illetve a száraz 
időszakban az avartüzek megelőzésének fontosságáról. Kértük az Önkormányzatokat, hogy a 
hulladék égetés szabályait - ahol még nincs - helyi rendeletben szabályozzák. Az aratással 
kapcsolatban a betartandó szabályokról tájékoztattuk a polgármesteri hivatalok jegyzőit, 
valamint az illetékességi területünkön a lakosságot. 
Az ütemezett ellenőrzéseken kívül jelentős számú ellenőrzést jelent a bejelentés köteles 
kereskedelmi tevékenységhez, lakossági bejelentésekhez és telepengedélyezéshez kötött 
tűzvédelmi hatósági ellenőrzés is. A nagyszámban beérkezett bejelentés köteles tevékenységek 
miatt az ellenőrzések csaknem 25 %-át ezen létesítmények ellenőrzése tette ki. Ezen 
létesítmények esetében az ellenőrzésnek nagy jelentősége van, mivel az esetek kb. 50%-ában 
több tűzvédelmi szabálytalanságot állapítottuk meg, melyek megszüntetése után jelentősen 
növekedett a létesítmények biztonsága. 
A hatósági ellenőrzések száma az előző évhez viszonyítva jelentős emelkedést mutat, melyet a 
tűzvédelmi és polgári védelmi ellenőrzések számának növekedése eredményezett. Tűzvédelmi 
szakterületen, az év során jelentős számban jelentkezett hatósági eljárás a szabadtéri tüzeket, 
valamint a kéménytüzeket követő ellenőrzések kapcsán, illetve a tűzoltóság állománya által 
végzett nagyszámú tűzcsap ellenőrzésnek, melyet a helyismereti foglalkozások keretében 
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végeztek el. Polgári védelmi szakterület vonatkozásában a kitelepítés-befogadás feladataihoz 
kapcsolódó befogadó helyek ellenőrzésének növekedése történt. 

A Kirendeltség állománya által végrehajtott ellenőrzésekről szóló kimutatást az alábbi diagram 
tartalmazza: 
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lparbiztonság Polgári Tűzvédelem Piacfelügyelet 

védelem 

• 2016 113 412 709 12 

• 2017 113 577 1069 : 19 

Az ellenőrzéseken kívül nagyszámú szemlét is végeztünk, melyek a szakhatósági eljárásokkal 
kapcsolatosak, valamint a panaszügyek, és szabadtéri tüzeseteket követően keriiltek 
végrehajtásra. A Kirendeltség 2017-ben 206 db helyszíni szemlét hajtott végre. Itt is jellemző 
az a tendencia, hogy a legtöbb szemlét a tűzvédelmi szakteriileten kellett végrehajtani. 
Tűzvédelem területén a helyszíni szemlék növekedése a beruházások növekedésének tudható 
be. 

4.2. Tűzvédelmi hatósági, szakhatósági, tűzmegelőzési tevékenység 

2017-ben tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzésre 292, utó ellenőrzésre 72, célellenőrzésre 686 
és piacfelügyeleti ellenőrzésre 19 esetben keriilt sor. 
Az ellenőrzéseken feltárt hiányosságok megszüntetéséről szinte valamennyi esetben - a 
hiányosságok súlyának figyelembe vételével - utóellenőrzéseken győződtünk meg. 
Tapasztalatunk szerint az ellenőrzött létesítmények az utóellenőrzés időpontjáig a korábban 
feltárt hiányosságokat megszüntették, illetve a megfelelő intézkedéseket megtették. Az 
ellenőrzéseket követően 2017-ben 207 esetben a hiányosságok megszüntetése érdekében 
hatósági felhívást küldtünk az érintetteknek. A hiányosságok súlyát figyelembe véve 2017-ben 
30 alkalommal összesen 660.000 Ft értékben szabtunk ki tűzvédelmi bírságot, 17 esetben 
összesen 3.748.000 Ft értékben ADR bírság került kiszabásra, valamint 1 esetben 100.000 Ft 
értékben RID bírság került kiszabásra. A bírságok számának növekedése az ellenőrzések 
számának növekedésével függ össze. A kiszabott tűzvédelmi bírságok értékének csökkenése 
jogszabály-változásnak tudható be, mely egyes bírságtételek értékét jelentősen csökkentette. 
Tűzjelző, tűzoltó berendezés létesítési engedélyezési eljárása 39 esetben, használatbavételi 
engedélyezési eljárás 33 esetben fordult elő, és 1 esetben tűzjelző berendezés megszüntetését 
kérték. Eltérési engedélyt nem adtunk ki. Tűzesetet követően 111 alkalommal kértek az 
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ügyfelek hatósági bizonyítványt. 53 esetben egyéb hatósági ügyben jártunk el. 98 esetben 
kértek az ügyfelek irányított égetésre engedélyt. Panaszügy 35 esetben fordult elő. 
Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat a beépített tűzvédelmi berendezések létesítési 
kötelezettségét számos épület esetében előírja. Amennyiben indokolt a tűzvédelmi hatóság ezen 
túlmenően egyéb épületek esetében is kötelezést adhat ki önműködő tűzjelző, illetve tűzoltó 
berendezés létesítésére. A tűzjelző és oltórendszerre kötelezett létesítmények engedélyezési 
száma 2016. évhez képest emelkedett. Szinte minden újonnan létesített tűzjelző berendezés 
jelzése a megyei műveletirányítási központban lévő fogadóközpontra lett továbbítva. A 
gazdálkodó egységekkel „megállapodásban" rögzítettük a tűzjelző központ jelzéseinek 
fogadására vonatkozó kötelezettségeket. 
A szakterület feladatainak egyik legnagyobb felkészültséget igénylő részét a szakhatósági 
ügyek képezik. Szakhatósági ügyünk 2017. évben 359 db volt, mely nőtt az előző évekhez 
képest. Ebből építési ügy 129, használatbavételi ügy 37, építési engedély hosszabbítás 6, 
fennmaradási engedély 5, működési engedéllyel kapcsolatos ügy 65, nyomvonal jellegű 
építmény 66, rendezvénytartási ügy 16, éghető folyadék létesítés és használatbavétel 22, családi 
napközi 13. A kirendeltség 2017. évben szakhatósági üggyel kapcsolatosan 180 helyszíni 
szemlét végezett. 
Az építési engedélyezési ügyek (rendezési terv, terület felhasználás, építés-létesítés, 
használatbavétel) száma az előző évek csökkenő tendenciája után ismét emelkedést mutat. 
Jelentősen csökkent azon beruházások száma, ahol szakhatósági közreműködésre vagyunk 
kötelezve. 2017-ben indított jelentősebb beruházás Nyíregyháza területén a jégpálya, a Kelet 
Alfi-Ker raktár 6500 m2-es alapterületével, MÖMAX átalakítás. Jelentősebb használatbavételi 
eljárás 2017-ben a Nyíregyházán a ContiTech Kft. raktára, a Simonyi úti papírfeldolgozó 
épület, valamint a Révész Holding raktár épületének az átadása. 
Az engedélyezésre benyújtott tervdokumentációk -elsősorban a tűzvédelmi szakértői 

közreműködési kötelezettsége miatt- a tűzvédelmi előírásoknak jellemzően megfeleltek. Az 
engedélyezési eljárások az ÉTDR rendszeren történnek. A tervdokumentációk vizsgálata során 
minden esetben vizsgáltuk a 312/2012. Korm. rendeletben előírt tartalmi követelmények 
meglétét. Több esetben az oltóvíz mennyiség meglétét igazoló mérési jegyzőkönyv hiányzott, 
illetve feltöltése nem történt meg. 
A használatbavételi eljárásokkal kapcsolatos szakhatósági ügyek száma 2017-ben az építési 
ügyeknek megfelelően emelkedést mutat a 2016. évhez képest. Az eljárások tapasztalatai az 
elmúlt évekhez hasonlóak. Az eljárások időpontjáról, valamint a követelményekről már az 
átadásokat megelőzően tájékoztatattuk a kivitelezőket, így azok a helyszíni szemlére a 
szükséges dokumentációkat időben be tudják szerezni, elő tudják készíteni. Hiányosság esetén 
hiánypótlási felhívásban intézkedtünk, hozzájárulásunkat lehetőség szerint csak hiányosság 
nélküli beruházások esetében adtuk meg. Elenyésző számban a biztonságot, tűzoltói 
beavatkozást súlyosan veszélyeztető hiányosság esetén a hozzájárulásunkat a korábban 
alkalmazottak szerint megtagadtuk. 

5. Együttműködés, civil kapcsolatok 

A kirendeltség illetékességi területén található helyi védelmi bizottságokkal, települések 
polgármestereivel, jegyzőivel, közbiztonsági referensekkel megfelelő, stabil kapcsolat került 
kialakításra. Katasztrófavédelmi megbízottjaink kiváló kapcsolatot ápolnak a településekkel, 
tevékenységükről rendszeresen tájékoztatják a települések polgármestereit. A közbiztonság 
fenntartásában jelentős szerepet tölt be szervezetünk, a lakosságot érintő problémákkal, 
veszélyeztető körülményekkel megkeresik kollégáinkat. 
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Szoros együttműködés került kialakításra a társhatóságokkal. Az eljárásaink lefolytatásában 
kölcsönösen segítettük egymást, folyamatosan vizsgáltuk az együttműködés bővítésének 
lehetőségeit. 

A polgárőr-egyesületekkel stabil partneri kapcsolatot sikerült kialakítani, részükre felkészítést 
is tartottunk a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladataikról, illetve az ár- és 
belvízvédekezés módjairól. Több rendezvényükön vettünk részt és beszéltük meg az 
együttműködés fontos feladatait. 
Az illetékességi területünkön működő egyházi - és karitatív szervezetekkel is jó kapcsolatot 
sikerült kialakítani. 
A kirendeltség illetékességi területén működési területtel rendelkező hivatásos tűzoltóságokkal 
kiváló munkakapcsolatot tartunk, mely alapján eredményesen végeztük a hatósági és polgári 
védelmi (lakosságvédelmi) tevékenységet, valamint az ÖTP-k és ÖTE-k felügyeletét 
folyamatosan tudtuk biztosítani. 

6. Kommunikáció 

A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017-ben is kiemelt figyelmet fordított a 
tűzmegelőzésre és a hagyományok ápolására, amelyek a sajtón keresztül is eljutottak a 
közvéleményhez. A rádiókban és televíziókban, 44 témában 79 darab interjúban osztottuk 
ezeket meg a lakossággal, a megyei szóvivőn kívül a kirendeltség-vezető, a tűzoltóparancsnok 
és helyettese, valamint a nyíregyházi katasztrófavédelmi megbízott nyilatkozott. Tíz 
alkalommal az országos híradásokban szerepelt a kirendeltség a híreivel, például a januári 
jégen tartózkodás szabályaival, a hideg miatt történt áramkimaradások kapcsán vagy éppen a 
novemberi Nyíregyházi Egyetemen történt klórgáz mérgezéssel. A hagyományok ápolása terén 
a nyíregyházi tűzoltók bátorságának, hősies helytállásának elismeréséül májusban állított 
emléktábla, a korábbi parancsnokok emlékhelyeinek a koszorúzása, vagy a nyíregyházi 
tűzoltók múltjának és emlékeinek a Nyíregyházi Értéktárba történő felvétele mind-mind 
nyomon követhető volt a sajtó hasábjain. A főigazgatóság által meghatározott szezonális 
témák, mint a tűzgyújtási tilalom, a hőségriasztás, az aratáshoz és a fűtés indulásához 
kapcsolódó felhívásaink is megjelentek, az egyéb online felületeken, valamint a megyei 
honlapon is az előző évben megjelent cikkek száma közel azonos volt. 2017-ben a kirendeltség 
részéről az iparbiztonsági és a tűzoltósági felügyelőkről, míg a tűzoltó-parancsnokság részéről 
szintén két beosztott tűzoltóról jelent meg portré, amely további megjelenéseket és 
elismertséget hozott a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltségnek az elmúlt esztendőben. 

7. Összegzés 

A kirendeltség és a szervezeti elemeként működő hivatásos tűzoltó-parancsnokság működési 
területén biztosította a mentő- tűzvédelmi rendszer gyors és hatékony működését. A lakosság 
élet- és vagyonbiztonságának megóvása, illetve az emberek biztonságérzetének javítása 
érdekében, a rendvédelmi szervekkel és hatóságokkal szorosan együttműködve, egymás 
tevékenységét kiegészítve komplex preventív munkát végeztünk. A több éves tapasztalatokra, a 
tudományosan igazolt klímaváltozási folyamatokra, valamint beavatkozások elemzése és 
értékelése alapján megállapítottakra figyelemmel határoztuk meg a megelőzés és felkészülés 
feladatait és ütemezését. A települések önmentő képességének fejlesztése mellett, kiemelten 
fontos feladatunk volt a lakosság felkészítése az általános és lakóhelyük speciális veszélyeztető 
hatásai okán végrehajtandó közösségi és önvédelmi feladatokra. 
Kiegyensúlyozott és költséghatékony gazdálkodással biztosítottuk a szervezetünk működését, 
főként a tűzoltósági szakterületen folyamatos fejlesztéseket hajtottunk végre, mellyel jelentősen 
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javítottuk a beavatkozáshoz használt eszközök, berendezések üzembiztosságát és 
hatékonyságát. 

111.A következő év feladatai (elsősorban lakossági szempontból) 

1. A mentő tűzvédelem folyamatos fejlesztése, a reagáló képesség fenntartása, az ehhez 
szükséges humán és technikai feltételek fejlesztésével. 

2. Folytatni kell a katasztrófák és veszélyhelyzetek megelőzését célzó tevékenységek 
fejlesztését, a kockázatok azonosítását és minimális szintre csökkentését, a lakosság 
öngondoskodási képességének erősítését. 

3. Tovább kell erősíteni a veszélyhelyzeti szintet el nem érő helyzetekben az önkéntes 
mentőszervezetek szerepvállalását, folytatni kell az önkéntes tűzoltó mozgalom erősítését, 
növelve az önálló beavatkozók arányát. 

4. A SEVESO III. irányelv végrehajtása során folytatni kell a veszélyes üzemek biztonsággal 
kapcsolatos hatékonyságát, a hatósági jogérvényesítés és a hatékony kommunikáció 
fenntartásán keresztül. 

5. Folytatni kell az I. veszélyeztetettségi kategóriába sorolt településeken a lakosság 
tájékoztatása érdekében a riasztó rendszerek fejlesztését. 
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Járásokra, településekre vonatkozó adatok 

Tűzoltó beavatkozások 2017. évben 
Nvíre!!Vháza KvK területén 

S.sz. Járás Település Tűz 
Műszaki 

Téves jelzés 
Utólagos Erdő és 

Kémény co 
mentés ielzés vegetáció tűz 

1. Berkesz 3 1 1 0 0 1 1 
f---

_b_ Beszterec 1 1 0 0 0 0 0 

__l_ Demecser 15 10 3 2 5 1 0 
4. Gégénv 1 4 0 0 1 0 0 

f---

5. Kék 5 1 1 0 0 2 0 
f---

-2:._ Kemecse 
Kemecse 16 12 1 0 9 0 0 

7. Nvírbogdánv 19 4 3 0 9 0 0 ,_____ 
8. Nvírtét 3 2 2 1 0 0 0 ,_____ 

_L__ Székely 4 1 0 0 2 0 0 
10. Tiszarád 3 0 0 0 2 1 0 ,_____ 

-1.h.. Vasmegyer 4 2 1 0 0 1 0 
Összesen: 74 38 12 3 28 6 1 

1. Balkánv 31 15 2 2 8 5 0 ,_____ 
_b_ Biri 2 3 0 0 0 0 0 

_l_ Bökönv 5 4 1 1 0 0 0 

4. Éroatak 10 5 0 0 4 0 0 ,_____ 
--2.:.._ Nagykálló Geszteréd 5 1 0 0 2 1 0 

6. Kállósemién 15 5 4 0 5 1 0 -
7. Nagykálló 21 22 6 1 9 0 0 -
8. Szakoly 12 10 2 0 2 0 0 -

Összesen: 101 65 15 4 30 7 0 

1. Apagy 7 3 1 1 2 2 0 -
2. Kálmánháza 2 5 1 0 0 1 0 -

--1:_ Kótai 13 11 1 2 5 2 0 

4. Na!!Vcserkesz 7 11 2 0 0 1 0 ,_____ 
5. Napkor 19 10 2 1 10 3 1 ,_____ 
~ Nvíregyháza 270 470 156 13 27 15 13 

7. Nvíroazonv 11 3 5 2 0 0 0 
1---

8. 
Nyiregyháza 

Nvírtelek 22 8 2 1 5 3 0 
1---

~ Nvírtura 3 5 0 0 1 0 0 

10. Rakamaz 14 10 1 0 3 3 0 
f---

11. Sényő 6 4 0 0 4 0 0 
f---

_!b_ Szabolcs 2 2 1 0 0 1 0 

13 . Tímár 3 0 0 1 1 0 0 ...____ 
14. Tiszana!!Vfalu 2 3 0 0 0 0 0 ,___ 

__Q_ Úifehértó 32 56 7 1 4 3 0 
Összesen: 413 601 179 22 62 34 14 

1. Szorgalmatos 5 1 0 0 1 0 0 ,___ 
2. Tiszadada 4 1 0 1 0 1 0 ,___ 

_i__ Tiszadob 11 8 3 0 1 2 0 

4. T.vasvári Tiszaeszlár 8 6 1 1 2 1 0 
f---

~ Tiszalök 27 16 3 0 9 0 0 

6 . Tiszavasvári 82 39 8 1 19 3 0 ...____ 
Összesen: 137 71 15 3 32 7 0 

Nyíret?Yháza Kv K összesen: 725 775 221 32 152 54 15 
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Hatósági tevékenység 

Ellenön:és Hatósági Utólagos 
tpítésiügy Használatb. rendezvény 

létfontoss tUzjetr:ö tűzjelző Tazoltó Tazoltó 
Bírság száma összege co KéménytGz 

db biz. tüz rendszer lét. hann b. lét b.haszn 

Nagykállói járás 

Balkány 20000 42 

Biri 11 

3 Bököny 14 

trpatak 19 

Geszteréd 20000 

6 Kállósemjén 29 

7 Nuvkálló 63 

8 Szakolv 30000 24 

Kemecsei Járás 

9 Berkesz 373000 13 

10 Beszter& 9 

11 DemKser 29 

12 Gé1ény 15 

13 Kemecse 10000 38 

14 Kék 15 

15 Nvírbogdánv 50000 32 

16 Nvírt~ 

17 S1ékelv 15 

18 Tiszarád 10 

19 Vasme2yer 20 

NyirellVhaz1Járás 

20 ADHV 20 

21 KálmiiÍnháza 175000 20 
22 Kótai 30000 23 

23 Na2Vcserkesz 270000 20 

24 Napkor 50000 36 

zs Nvíreoháza 13 530000 13 15 753 49 13 72 20 26 23 

26 Nyírpazony 20000 15 3 
27 Nyírtelek 150000 38 
28 Nyírtura 17 

29 Rak<1maz 24 
30 Sényő 14 
31 Szaboks 11 
32 Timár 12 
33 Tiszanagyfak.I 15 
34 Ú'fehértó 2170000 138 

Tiszavasvárij.ir<is 
35 Szorgalmatos 

36 Tiszadada 17 
37 Tiszadob 21 
38 Tiszaestlár 19 
39 Tiszalök 41 
40 Tiszavasvári 60000 99 3 1 4 1 

15 54 1778 111 32 U9 37 16 31 25 
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Beszámoló 
a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

2017.évitevékenységéről 

Bevezetés 

A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a hatályos jogszabályok és 
szervezetszabályzó eszközök alapján végezte a megjelölt időszakban a tevékenységét. Az 
általános feladatainkat a szakmai iránymutatásoknak és előírásoknak megfelelően, a havi 
naptári és ellenőrzési tervekben foglaltaknak megfelelően végeztük. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
(továbbiakban: HTP) szervezeti felépítése, feladatrendszere biztosította 2017-ben a feladatok 
eredményes végrehajtását. 

1. Az év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai 

1. A legfontosabb feladatunk 2017. évben, hogy a mentő tűzvédelmet folyamatosan 
fejlesszük, a reagáló képességet fenntartsuk, ezzel a térségünk közbiztonságát 
biztosítsuk. 

2. Kiemelt feladatként kezeljük az állomány felkészítését mind a tűzoltási- műszaki 
mentési, mind a hatósági feladatok elvégzésére. Fokozott figyelmet fordítunk a 
katasztrófavédelmi megbízottak, valamint a tűzoltás vezetésére jogosultak 
felkészítésére. 

3. Az önkéntes tűzoltó egyesületek (ÖTE) tevékenységének fejlesztése a szakmai 
kapcsolatok erősítésével, szakmai felkészültségük javítása. 

4. A megelőzési tevékenység kiszélesítése, az állampolgárok önmentő képességének 
fejlesztése, a prognózis alapú felkészülés és feladattervezés folyamatos fejlesztése. 

1. Tűzoltási, műszaki mentési feladatok 

A tűzoltóság működési területén lévő 31 településből 24 település esik a Nyíregyházi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területére, míg 7 település a Kisvárdai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén található. 

Jelzések száma év szerinti eloszlásban 
Év Esetszám 
2011 2499 
2012 1328 
2013 966 
2014 847 
2015 916 
2016 869 
2017 1022 

A tűzoltóságunk működési területéről összesen 1022 jelzés érkezett 449 db tűzeset, 573 db 
műszaki mentés, 750 esetben kellett ténylegesen beavatkoznia az egységeknek. 
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A vizsgált időszakban a beavatkozást igénylő eseteken kívül 79 db. kiérkezés előtt felszámolt, 
11 db. szándékosan megtévesztő jelzés, 180 db. téves jelzés, ebből 69 tűzjelző miatti, és 2 db. 
utólagos tűzjelzés érkezett. 

Számok havi bontásban az alábbiak szerint: 
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A diagram alapján megfigyelhető, hogy tűzeseteknél jelentősebb kiugrás csak március 
hónapban tapasztalható szabadterületen keletkezett tűzesetek miatt, Műszaki mentések száma 
júniusban jelentősen emelkedett viharkár, fakidőlés, illetve vízkárok elhárítása miatt. A 
tűzesetek száma, azon belül a szabadtéren keletkezett tűzesetek száma, havi bontásban nagyobb 
csapadék mennyiségnél csökken, kevesebbnél növekszik. 

Esetszámok települések szerinti bontásban 

Balsa: 1 

Buj : 7 

Demecser: 25 

Érpatak: 15 

Gávavencsellő: 14 

Ibrány: 47 

Kálmánháza: 7 

Kék: 6 

Kemecse: 28 

Kótaj: 24 
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Nagycserkesz: 18 

Nagyhalász: 26 

Nagykálló:43 

Napkor: 29 

Nyírbogdány: 23 



Nyíregyháza:740 Sényő: 10 Tiszanagyfalu: 5 

Nyírpazony: 14 Szabolcs: 4 Tiszarád:3 

Nyírtelek: 30 Székely: 5 Újfehértó: 88 

Nyírtura: 8 Tímár: 3 Vasmegyer:6 

Paszab: 5 Tiszabercel: 10 

Rakamaz: 24 Tiszaeszlár. 14 

A riasztásokból mintegy 1003 esetben elegendő volt az I-es riasztási fokozat, míg 11 esetben 
II-es riasztási fokozat, 2 esetben III-as riasztási fokozat, és 1 esetben TV-es riasztási 
fokozatnak megfelelő erők kellettek a helyszíni beavatkozáshoz. 
Az összes esetszámból, 85 esetben volt szükség különleges szerek vonultatására, így a kiemelt 
riasztási fokozat elrendelésére. 
A tűzoltás vezetésének átvételére összesen 92 esetben került sor a vizsgált időszakban. Ebbe 
tennészetesen beletartoznak a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületektől történő-, valamint 
az önkormányzati tűzoltóságoktól hivatásos állományon belüli tűzoltás-vezetés átvételek is. 
A vizsgált időszakban a felszámolt tűz és káresetek következtében 12 fö sérült tűzesetnél, 153 
fü műszaki mentésnél, elhunyt személyek 13 fö műszaki mentésnél, 32 személyt sikerült 
megmentenie a beavatkozó erőknek. 
A vizsgált időszakban 41 esetben történt kéménytűz, melyekről jegyzőkönyv készült. 
A bekövetkezett tűzesetek kapcsán 17 esetben indult tűzvizsgálati eljárás. 

A tűzesetek az alábbi fajták szerint oszlottak el: 

Tűzesetek 
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A legtöbb tűzeset otthon jellegű létesítményekben (142 eset), illetve szabadterületen (124 
eset) történt (avartűz). 

22 



A műszaki mentéseink az alábbi fajták szerint oszlottak el: 
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A táblázat adataiból jól látható, hogy a műszaki mentések közül a viharos időjárás okozta 
károk, illetve a közúti balesetek okozták a legtöbb beavatkozást. 
Gázszivárgással, gázvezeték sérüléssel kapcsolatosan 19 alkalommal történt beavatkozás a 
tűzoltóság részéről. 

A CO okozta káreset 14 alkalommal történt, melyek következtében nem történt haláleset. 
Ezen esetek mindegyikében helyszíni ellenőrzés került lefolytatásra a kárhely parancsnok 
által. 

Kiemelt káresetek : 

• 2017. január 04. Súlyos baleset történt az M3-ason 
Személygépkocsi kamionba rohant szerdán hajnalban az M3-as autópályán, a Budapest felé 
vezető oldalon a 209-es kilométerszelvénynél, Hajdúnánás közelében. A személyautó 
vezetője súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett, aki a roncsok közzé szorult, őt a 
nyíregyházi hivatásos tűzoltók feszítő-vágó berendezés segítségével szabadították ki. A 
balesetben a jármű utasa is súlyosan sérült. A kamion utasai nem sérültek. A tűzoltók a 
járműveket áramtalanították és a baleseti vizsgálat idején a helyszínt biztosították. 

• 2017. január 29. Lakhatatlanná vált egy családi ház Nyírtelken 
Kigyulladt egy kétszáz négyzetméteres családi ház két szobája, valamint a lángok a 
tetőszerkezetre is átterjedtek 2017. január 29. délután Nyírtelken, az Arany János utcában. Az 
ott lakóknak sikerült idejében elhagyniuk az épületet, valamint a közműveket is kizárták. A 
nyíregyházi hivatásos tűzoltók több gépjárműfecskendővel és a vízszállítóval vonultak, teljes 
légzésvédelemben, több vízsugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat, 
majd motoros ventilátor segítségével, a füsttel telített épületrészeket átszellőztették. Személyi 
sérülés nem történt. A ház lakhatatlanná vált, az ott lakók elhelyezéséről gondoskodtak. 

• 2017. február 17. Halálos baleset Nyíregyházán 
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Két személygépkocsi ütközött össze péntek reggel Nyíregyházán, a Westsik Vilmos utcában. 
Az egyik jármű vezetője a roncsok közzé szorult, őt a nyíregyházi hivatásos tűzoltók 
szabadították ki. A balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem 
tudták megmenteni. A másik gépkocsi vezetője könnyebben sérült. A tűzoltók a járműveket 
áramtalanították, a baleseti vizsgálat idején a helyszínt biztosították, majd a forgalmi akadály 
megszüntetésén dolgoztak. 

• 2017. február 28. Beszakadt a födémszerkezet az építkezésen 
Többszintes családi ház építkezésén a frissen épített födémszerkezet beszakadt Nyíregyházán, 
a Napkelte utcában. A balesetben egy ember sérült meg. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók 
nagy erőkkel vonultak a műszaki mentéshez, ahol a tűzoltódaru és kéziszerszámok 
segítségével a beomlott részeket átvizsgálták, beszorult személyeket nem találtak a romok 
alatt. 

• 2017. március 25. Felborult egy tejport szállító román kamion az M3-ason 
A szalagkorlátnak ütközött, majd felborult egy zsákos tejport szállító nyerges vontató szombat 
délután az M3-as autópályán, a 245-ös kilométernél, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, 
Nagykálló közelében. A balesetben egy ember sérült meg. A nyíregyházi hivatásos és a 
nagykállói önkéntes tűzoltók a szerelvényt áramtalanították, a rakomány lepakolásában 
segítettek, majd a tűzoltódaru és kamionmentő segítségével a nyerges vontatót kerekeire 
visszaállították. 

• 2017. április 02. Szeméttelep tűz Nyíregyházán 
Gumiabroncs, szemét és az aljnövényzet gyulladt ki nagy területen a 403-as elkerülő út 
melletti szeméttelepen Nyíregyháza közelében. A nyíregyházi, kisvárdai és a hajdúnánási 
hivatásos tűzoltók öt vízsugárral és kéziszerszámok, valamint munkagép segítségével 
fékezték meg a lángokat. A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat irányította a tűz oltását. A 
helyszínen volt a Katasztrófavédelmi Mobil Labor, ahol légköri méréseket végeztek, de az 
egészségügyi határértékeket meghaladó koncentrációt nem állapítottak meg. 

• 2017. április 16. Műhelytűz Nyíregyházán 
Húsvét Vasárnap, 16:41-kor érkezett riasztás Nyíregyháza, Derkovits utca 106. alá, ahonnan 
egy üzemből jeleztek tüzet. III. Kiemelt riasztási fokozattal indult a riasztás, a ténylegesen 
megvalósult riasztási fokozat II. Kiemelt volt. A helyszínen egy 1 OOO m2-es épület 20 x 10 m
es része, mely forgácsoló üzemként működött, teljes terjedelmében égett. A helyszínre 
riasztott nyíregyházi egységek a tüzet 1 db „D" és 2 db „C" sugárral a eloltották. A műhelyből 
a nyírségi egységek 1 db 11,5 kg-s, 1 db 7 ,5 kg-s Pb, valamint 1 db 10 kg-s C02 palackot 
kimentettek, melyeket hő terhelés és közvetlen lánghatás ért, ezek visszahűtését egy „D" 
sugárral elvégezték. A tűz kárt okozott az irodában lévő berendezési tárgyakban, elektronikai 
eszközökben, számlázási és könyvelési dokumentumokban, valamint a raktárban és üzemben 
lévő eszközökben, forgácsoló gépekben. Leégett a forgácslapból készült födémszerkezet, 
valamint a tűz átterjedt a tetőszerkezetre. A keletkezett kárérték kb. 10-15 millió forint. 

• 2017. má,ius 20. Lezuhant egy motor nélküli vitorlázó repülőgép 
Lezuhant egy motor nélküli vitorlázó repülőgép Nyíregyházán, a Rákóczi utcában lévő egyik 
telephelyre. A jármű vezetőjét a nyíregyházi hivatásos tűzoltók szabadították ki az összetört 
gépből, aki a balesetben olyan súlyosan sérült, hogy az életén már nem lehetett segíteni. A 
gép egy épület homlokzatát és a kerítést rongálta meg. 

• 2017. június 06. Viharkár Nyíregyházán 
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A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék elsősorban garázsokat, pincéket öntött el 
Nyíregyházán, több helyen, ahol az épületekben lévő berendezési tárgyakat és kazánokat 
veszélyeztetett, így a Bethlen Gábor, a Báthory, a Galamb, a Kótaji, a Rákóczi, az Alkotás és 
Szélsőbokori, valamint a Fészek, a Fürj illetve a Liliom utcákban. Több elakadt járművet is ki 
kellett menteni a víz fogságából Nyíregyházán, így a Bessenyei téren, valamint a Fészek 
utcán, az útra borult fák pedig több helyen okoztak forgalmi akadályt a szabolcsi 
megyeszékhelyen, így a Bethlen Gábor és a Víz utcákban, valamint a Rákóczi utcán egy 
nagyméretű fenyő villanyvezetékre és egy lakóházra szakadt. A Kórház utcán egy lakossági 
gázcsonkot rongált meg egy kidőlt fa. Személyi sérülés egyik esetben sem történt. A 
nyíregyházi hivatásos tűzoltók mellett Ibrányból, Kisvárdáról, Újfehértóról, Nagykállóból, 
Mátészalkáról, Baktalórántházáról és Hajdúnánásról is érkeztek egységek a műszaki 
mentésekhez. A vihar eredményeképpen a segítséget nyújtó egységekkel együtt összesen 56 
esetnél avatkoztak be a nyíregyházi tűzoltók. 

• 2017 .. iúlius 04. Autóbusz motortere égett 
Az esethez a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó- parancsnokság tűzoltói vonultak és 2 darab 
gyorssugárral a motorteret eloltották, így a tűz az utastérre nem terjedt át. A buszon két fő 
utazott, akiket a buszsofőr leszállított. Személyi sérülés nem történt. 

• 2017. szeptember 05. Falak közé szorult személy mentése Rakamazon 
A reggeli órákban riasztották a Nyírség/1-est Rakamazra, ahol a jelzés szerint egy hölgy a 
padlásról lezuhanva valamilyen lyukba esett. A felderítés után kiderült, hogy a lakóház egyik 
oldalának dupla falazat van, és a hölgy a két fal közötti nyílásba esett be. A Nyírség l-es 
legénysége, Rakamaz ÖTE segítségével a falat kéziszerszámokkal megbontotta, és a bontott 
nyíláson keresztül a hölgyet kiemelte, majd a Mentősöknek átadta. 

• 2017. november 03. Kombájn és személygépkocsi balesete Kótaj közelében 
8 óra 48 perckor riasztották a Nyírség/1-es és a Nyírség/3-as fecskendőket a Kótaj és 
Kemecse közötti kereszteződéshez, ahol a jelzés szerint egy személygépkocsi és egy kombájn 
ütközött, és az információk szerint egy személy a roncsok közé szorult. Kiérkezés után az 
egységek a gépkocsit áramtalanították, és feszítő - vágó berendezés használatával a roncsba 
szorult középkorú hölgy mentését elvégezték, majd a Mentősökkel közösen a roncsból 
kiemelték. A helyszínelés után az úttest letakarítását és a forgalmi akadály megszüntetését is 
elvégezték. 

• 2017. november 21. Klórgáz mérgezés a Nyíregyházi Egyetem uszodájában 
Favágási gyakorlatról, a sóstói erdőből riasztották a Nyírség/!, Nyírség/2 és Nyírség/3-as 
fecskendőket a Nyíregyházi Egyetem uszodájához, ahol a jelzés szerint több személy is 
klórgáz mérgezést kapott. A felderítés során kiderült, hogy figyelmetlenség miatt, véletlenül 
sósavat és hypót kevertek össze, miután ezt észlelték, próbálták vízzel higítani, az így 
keletkezett keveréket pedig leeresztették a kármentőben. A keverékből fejlődött klórgáz a 
csatornarendszer összefolyóin keresztül bekerült az uszoda légterébe, az ott lévő személyek 
így szenvedtek klórgáz mérgezést. A nyíregyházi egységek kiérkezés után az uszodát és a 
szomszédos helyiségeket, épületet légzőkészülék használatával átvizsgálták, 3 mérgezést 
szenvedett személyt kimentettek, további 6 fő, könnyebb sérülést szenvedett személyt a 
mentősöknek segédkezve kikísértek az épületből. A mentés után az épület szellőztetését 
elvégezték, valamint a külső és csatornahálózatot átmosatták. A helyszínen a Hajdú KML 
iparbiztonsági káreseti helyszíni szemlét, a Rendőrség pedig bűnügyi szemlét folytatott le. 
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A jelentősebb káreseti beavatkozások tapasztalatait a tűzoltásvezetővel történt személyes 
egyeztetést követően, a személyi állomány a kiképzési tematikában betervezett szakmai 
tapasztalatok feldolgozása témakör keretein belül ismeri meg, illetve dolgozza fel. 
Tűzoltási, műszaki mentési tervek (továbbiakban TMMT): 

A parancsnokság működési területén lévő 83 létesítmény rendelkezik TMMT-vel, melyek az 
MKI által jóváhagyásra kerültek, 2017-ben 5 új tervet készítettünk. 
A TMMT-vel rendelkező létesítményben tartott gyakorlatok alkalmával a helyszínen 
ellenőrzik a gyakorlatok vezetői az adatok naprakészségét. 

2. Polgári védelmi feladatok 

A HTP állományában 4 fő katasztrófavédelmi megbízotti beosztás van rendszeresítve, a 
kirendeltséghez tartozó járási illetékességgel, melynek feltöltöttsége 100 %-os. 
A katasztrófavédelmi megbízottak felelősségi körzetükben ellátják a helyi szintű megelőzési, 
védekezési, helyreállítási, valamint a polgármesterek polgári védelmi feladatainak 
koordinálását, végzik a közbiztonsági referensek szakirányítását. 
A katasztrófavédelmi megbízottak a településeken a kockázatok beazonosításával, a 
kockázatok helyszíneinek felmérésével, a kockázatok értékelése során szakmailag támogatják 
a polgármestereket a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásában. Az idei évben a 
besorolások terén változás nem történt. A különböző veszélyeztető hatások függvényében 
szakmai segítséget nyújtanak a települések veszély-elhárítási terveinek kidolgozásában, 
felülvizsgálatában, szükség szerinti pontosításában. 
A vízügyi szervekkel és a települések polgármestereivel egyeztetve az árvízveszélyes 
települések tekintetében elkészültek a kitelepítési, befogadási tervek. 
Minden évben megtartásra kerül a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi fordulója, 
melynek előkészítésében a katasztrófavédelmi megbízottak aktívan közreműködtek, továbbá 
részt vettek a verseny megszervezésében és lebonyolításában. A Nyíregyházi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területéről 2017. évben 13 általános iskolás és 
11 középiskolás csapat vett részt a versenyen. 
Szintén éves rendszerességgel, verseny keretében kerül megtartásra a járási mentőcsoportok 
frissítő gyakorlata, ahol a katasztrófavédelmi megbízottak a verseny megszervezésében és 
lebonyolításában is szerepet vállaltak. 
2017. szeptember hónapban részt vettek a megyei szervezésű árvízi védekezési gyakorlaton 
Vásárosnaményban, melyen több önkéntes mentőcsoport tagjai is jelen voltak.Szintén 2017. 
év folyamán az árvízi felelősségi körzetek területének megismerése céljából bejárást tartottak 
a helyi katasztrófavédelmi megbízottal. A bejárás során megismerkedett a felelősségi 

körzetébe tartozó települések polgármestereivel is. 
2017-ben figyelemmel kísérték és helyszíni bejárást tartottak a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 
igazgatóság képviselőivel a február hónapban történt jégzajlással kapcsolatosan. 
Újfehértó településen 2017. évben három alkalommal került sor II. fokú belvízvédelmi 
készültség elrendelésére. A nyíregyházi katasztrófavédelmi megbízott a FETIVÍZIG 
szakemberével helyszíni bejárást tartott a készültség elrendelésének indokoltsága miatt. 
Több alkalommal vettek részt országos és megyei törzsvezetési gyakorlatokon, melynek 
keretében a rendkívüli időjárással, illetve a települések ár- és belvízi helyzetének kezelésével 
kapcsolatos feladatokat hajtottak végre. A gyakorlattal kapcsolatos adatszolgáltatásokat a 
Marathon Terra, a Marathon Terra jelentő modul és a HELIOS rendszeren keresztül 
terjesztették fel. Az országos gyakorlatok közül kiemelkedő volt a 2017. június hónapban 
megtartott 2 napos „ConvEx-3" elnevezésű nukleáris baleset elhárítási gyakorlat. 
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Kótaj és Nyírbogdány településeken megszüntetésre került a hulladékszállítás ellenőrzése, de 
az illetékes katasztrófavédelmi megbízottak minden hónapban tájékozódnak a település 
polgármesterétől, illetve közbiztonsági referensétől a hulladékszállítás zavartalan működése 
tekintetében. Szintén havi rendszerességgel kísérik figyelemmel Kemecse, Vasmegyer, 
Tiszarád és Beszterec településeken a szennyvízszolgáltatás helyzetét. 
2017. év folyamán új feladatként jelentkezett a letiltott égéstermék elvezetők használatának 
ellenőrzése, melyek a katasztrófavédelmi megbízottak aktívan közreműködtek. 
A vízügyi hatósági tevékenységekbe is bevonásra kerültek, ahol szennyvíztisztító telepek, 
illetve állattartó telepek nitrát-szennyezésével kapcsolatos ellenőrzésében működtek közre. 
A gázellátó rendszerek műszaki biztonsági felülvizsgálatát követően a társasházak 
gázkizárása, és a társasházi távhőszolgáltatás karbantartási munkálatai miatti szolgáltatás 
kimaradás ügyében a lakosságvédelmi intézkedések szükségességének felülvizsgálatát szintén 
a katasztrófavédelmi megbízottak látják el. 
Tűzesetek megelőzése érdekében 2017. évben felkészítések kerültek végrehajtásra a 
nyugdíjas klubok tagjai részére a tűzhalál és sérülés megelőzése egyedül élők, illetve idős 
személyek témakörében. A megjelentek részére ismertetésre kerültek a szabadtéri égetéssel 
kapcsolatos szabályok, illetve a kéményseprési eljárással kapcsolatos tudnivalók is. 
A külső védelmi tervek alapján 2017. évben komplex gyakorlatokra az alábbi településeken 
került sor: 

Nyíregyháza településen a Kemoker Invest Kft. telephelyén, 
Nagykálló településen az NZRT-Trade Kft. telephelyén, 
Vasmegyer településen a Pentafrost Kft. telephelyén, 
Nyírtura településen a Biohungarikum Kft. telephelyén, 
Tiszavasvári településen Ecomissio Kft. telephelyén. 

Részt vesznek az iparbiztonsági felügyelő szakmai irányítása mellett SKET és BVT 
gyakorlaton, iparbiztonsági supervisori- és ADR ellenőrzéseken, valamint üzemazonosítási 
eljárásokban. 

3. Közösségi szolgálat 
A vonatkozó szabályozás alapján 2017 évben továbbra is 21 középiskolával kötöttünk 
együttműködési megállapodást. Ezen iskolák között Demecseri, Nagykállói és Újfehértói 
középiskolák esetében a kihelyezett szolgálatteljesítés került végrehajtásra. Nagykálló 
valamint Demecser estében a helyi ÖTE, Újfehértó esetében a helyi ÖTP tartotta a 
foglalkozásokat. Együttműködési megállapodás alapján összesen 319 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 szolgálatparancsnokok, katasztrófavédelmi megbízottak és végrehajtói 
állománya is tevékenyen közreműködött a foglalkozások végrehajtásában. 
A közösségi szolgálat keretében többek között ár- és belvízi védekezés alapszabályai, a 
biztonságos gázhasználattal kapcsolatos tudnivalók - diákok által kezelhető szintű -
ismertetése történt meg. 

4. Hatósági feladatok 

A hatósági szakterületen, a kirendeltség hatósági osztályának szakmai irányítása alatt 
tevékenykedünk. Gyakorlatainkon 5 alkalommal vettek részt a Hatósági Osztály munkatársai, 
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mely alkalmak során 2 alkalommal tártak fel szabálytalanságot (pl. menekülési útvonalat jelző 
tábla hiányzott, padlás és pince nem rendeltetésszerű használata). Minden esetben pótolták a 
hiányosságokat a létesítmények, a megadott határidőig. 
A vizsgált időszakban 120 alkalommal végeztünk gyakorlatokkal összekötött 
tűzcsapellenőrzést, mely során 11 esetben tártunk fel hiányosságot. A feltárt hiányosságokat a 
Hatósági Osztály részére jeleztük, az ellenőrzések során felvett jegyzőkönyveket átadtuk. 
Szabadtéri tűzesetekkel kapcsolatosan, és erdő vegetáció tűzeset helyszínén 163 ellenőrzést 
folytatott le a parancsnokság Az ellenőrzést a tűzoltásvezetők, illetve katasztrófavédelmi 
megbízottak folytatták le, a keletkezett iratokat pedig felterjesztettük az illetékes KvK felé. A 
szemlékkel, ellenőrzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatás minden esetben rögzítésre került a 
HADAR rendszerben, illetőleg a KvK napi jelentésében is megjelenítettük. 
Szénmonoxid szivárgással kapcsolatosan 15 esetben, míg kéménytüzekkel kapcsolatosan 41 
esetben került sor helyszíni ellenőrzésre. 

5. Ügyeleti tevék enység 

A parancsnokság az ügyeleti feladatait a vonatkozó belső normáknak megfelelően végzi. Az 
ügyeletesi feladatokat szolgálatvezénylési terv alapján, szolgálati naponként 1 fő beosztott 
tűzoltó látja el a Megyei Főügyelet közvetlen szakmai alárendeltségében. 
A híradó ügyeleti szolgálat ellátáshoz szükséges technikai eszközök rendelkezésre állnak, 
tűzoltási és műszaki mentési tervek a hatályos intézkedéseknek megfelelnek, a KAP- online, 
PAJZS program kezelésében megfelelő jártassággal rendelkeznek a híradó ügyeletesek. 

6. Együttműködés számokban a beavatkozó szervekkel, és társszervekkel 

A társszervekkel, egyéb szervezetekkel való közös beavatkozásaink az alábbiak szerint 

alakultak a vizsgált időszakban: 
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Továbbra is az előző évekhez hasonlóan a Rendőrség illetve a Mentőszolgálat szakembereivel 

közösen hajtjuk végre a legtöbb beavatkozást. 

7. Önkormányzati Önkéntes és Létesítményi Tűzoltóságok működése: 
A HTP működési területén található 2 Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság és 11 Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület (köztük Demecser és Nagykálló Önállóan Beavatkozó ÖTE) 
Az Ibrány ÖTP-vel való együttműködés kiemelkedő színvonalú. Az előírtnál jóval több közös 
gyakorlat végrehajtása, az év közbeni rendkívüli alkalmakkal előforduló segítségnyújtásaik, 
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amikor Nyíregyháza városvédelmét is ellátják nagymértékű támogatást jelentenek a 
parancsnokság munkájában, szakmai feladat végrehajtásukban magas színvonalú emelkedés 
tapasztalható. 

Ibrány Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi 
vonulásainak alakulása 

• Tűzeset • Műszaki mentés ... Téves 

Újfehértó OTP-vel való együttműködésünk megfelelő színvonalú. Az elsődleges műveleti 
körzetükben Újfehértó és Érpatak településeken megfelelő szinten ellátják, a mentő 
tűzvédelmi feladatokat, eleget tesznek az együttműködési megállapodásban foglaltaknak. 
Évente többször közös gyakorlatok kerültek végrehajtásra. 

Újfehértó Önkormányzati Tűzoltóság 2017. évi 
vonulásainak alakulása 

• Tűzeset • Műszaki mentés 1111 Téves 

Önkéntes Tűzoltó egyesületek és vonulási számok 

Tiszabercel 3 Ibrány 5 
Demecser 44 Újfehértó 2 

Gávavencsellő 11 Rakamaz 20 

Nagyhalász 23 Nagykálló 36 

Nyírbogdány 8 Napkor 26 

Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 

Újfehértó 88 
Ibrány 123 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek közül Demecser és Nagykálló önállóan beavatkozó Tűzoltó 
Egyesületek (Nagykálló ÖTE 2017 áprilisától vált önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületté). 
Demecser BÖTE 2017-ben 31 alkalommal, míg Nagykálló BÖTE 9 alkalommal hajtott végre 

önálló beavatkozást, a többi káresetnél közreműködtek. 
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Nagykálló Önállóan 
Beavatkozó Tűzoltó 

Egyesület 2017. évi... 

Demecser Önállóan 
Beavatkozó Tűzoltó 

Egyesület 2017. évi.„ 

• Tűzeset 

• Műszaki mentés 

• Téves jelzés t71-
• Tűzeset 

:a Műszaki 

mentés 

Nyírbogdány és Napkor ÖTE hármas kategóriában van, jelenleg fecskendő beszerzése van 
fo lyamatban. 

2017. december 15-én együttműködési megállapodás megkötésére került sor a Nyíregyházi 

tűzoltó és vízi mentő egyesülettel, immár 11 önkéntes tűzoltó egyesület vonul a tűzoltóság 
működési területén. 

Létesítményi Tűzoltó parancsnokságok a tűzoltóság működési területén: 
- Michelin Hungária Kft. Létesítményi Tűzoltóság. 
- DUNAP ACK Kft. Létesítményi Tűzoltóság. 
- Mondi Bags Hungári Kft. Létesítményi Tűzoltóság 

A létesítményi tűzoltóságok rendelkeznek megfelelő képzettséggel, felszereléssel képzési 
tervvel, és technikai felszereléssekkel, szolgálatszervezéssel melyben minden műszakban 
vezényelnek tűzoltó és tűzoltás vezetői végzettségű személyeket. Ellenőrzésük folyamatos a 
műszaki biztonsági tiszttel közösen. Káresemény nem történt az üzemegységekben. 

8. Oktatás, képzés, gyakorlat 

A HTP vonatkozásában a mentőszolgálat bevonásával újraélesztési és elsősegély nyújtási 
gyakorlatok kerültek végrehajtásra a szolgálati csoportok vonatkozásában. A vízügyi 
igazgatóság szakemberei is rendszeresen tartottak gátépítési és árvízi védekezéssel összefüggő 
gyakorlatokat a HTP állományának. Rendszeresen tart képzést a rendőrség is, a 
megkülönböztető jelzést használó gépjárművek közlekedési szabályaival kapcsolatban. 
Fadöntés, fadarabolási gyakorlat félévente volt végrehajtva a NyírVV-vel közösen. Műszaki 
mentési gyakorlat szintén évente két alkalommal került végrehajtásra a Nyírség MÉH-telepen. 
A 2017. évben a kiképzés részeként mindhárom szolgálati csoportnál végrehajtásra került 
mélyből-magasból mentési gyakorlat a kőlaposi gyakorlópályán, kishajó vezetési (rocsó) és 
vízből mentési gyakorlat a Tisza folyón Tokajnál, valamint Ibrány ÖTP-vel, Tiszabercel 
ÖTE-vel Tiszabercelnél. 

lveco Magirus M42L, DLK 37, Létraszerből 4 fő sikeres vizsgát tett. 
Tadano Faun Daru Különleges szerből 5 fő vizsgát tett. 
Gépjármű fecskendők, illetve szivattyú kezelői 1 fő sikeresen levizsgázott. 
HUNOR képzésenl fö vett részt 
Nyelwizsgára való felkészítés: 2 fö vett részt. 
Disaster Medic elsősegélynyújtó képzésen 1 fő vett részt. 
Három fő mentőhajó vezetői képzést elkezdte. 
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2017. évben a tűzoltóság készenléti állománya (mindhárom szolgálati csoport) a veszélyes áru 
szállítás során alkalmazandó beavatkozási szabályokról, a veszélyes áruk beazonosításával 
kapcsolatos módszerekből képzésben részesült. 
2017. évben a HTP állománya 40 helyismereti gyakorlaton, 14 szituációs begyakorló 
gyakorlaton és 6 parancsnoki ellenőrző gyakorlaton vett részt. A gyakorlatok átlag 
végrehajtási időtartama 90-120 perc közöttire tehető. 
A tűzoltóság készenléti egysége minden, a működési területén lévő veszélyes üzemnél, 
küszöbérték alatti üzemnél megtartásra kerülő belső védelmi terv gyakorlatról (továbbiakban 
BVT), súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlatról (SKET), annak időpontjáról a 
gyakorlatokat megelőzően értesült, minimum egy gépjármű fecskendő részt vettek rajtuk. 
2017. április 4-től 6-ig részt vettűnk speciális eszközeinkkel az European Water Aid nevű, 
nemzetközi árvízvédelmi gyakorlaton a Felső-Tisza mentén Szabolcsveresmarton. 
2017. június 24-én a Nyíregyházi repülőtéren megrendezett Országos Polgárőr nap 
tervezésében, szervezésében, lebonyolításában, biztosításában, sikeres végrehajtásában a 
teljes állománnyal részt vettűnk. 
Az ellenőrző és szituációs begyakorló gyakorlatok végrehajtása során, minden esetben 
megfelelő értékelést kaptak, több gyakorlat végrehajtását a KMSZ ellenőrizte. Az 
ellenőrzések során kisebb hiányosságok merültek fel a védőfelszerelések nem megfelelő 
viselésének elmaradása, valamint a szerelési feladatok nem szabályzat szerinti szerelése miatt, 
amelyre minden esetben a hiba kiküszöbölése érdekében intézkedés kiadására került sor. 
A Dunapack LTP-vel, a Michelin LTP-vel, és a MondiBags Hungária Kft LTP-vel egy-egy 
alkalom során került közös szituációs begyakorló gyakorlat végrehajtásra. 

Jelentősebb versenyek: 
Az áprilisi megyei lépcsőfutóversenyen egyéni kategóriában Baka Csaba tű. a 2. helyezést, 
míg a Nyíregyházi HTP csapata (Borkó József tű. törzsőrmester és Ignácz Csaba tű. 

törzsőrmester) a 3. helyezést érték el. 
Eredményesen képviselte Ungi Donát tű. őrm. az Országos lépcsőfutóversenyen a HTP-t. A 
Romániai Tűzoltóság meghívására, a Szatmárnémetiben megrendezett lépcsőfutó 

bajnokságon a 3. helyezést érte el csapat (Dudás Richárd tű. őrmester és Ignácz Csaba tű. 
törzsőrmester). 

A Megyei Tűzoltó Szakmai versenyen a Nyíregyházi Tűzoltóság csapata első lett, míg a 
Veszprém megyei, Csopakon megtartott Országos Tűzoltó Szakmai Vetélkedőn a 
középmezőnyben végzett a csapat. A versenycsapatot a 2017-es évben a B szolgálati csoport 
tagjai alkották. 
Az orosházi TFA Hungary-n, azaz a Legerősebb Tűzoltók Versenyén két nyíregyházi tűzoltó, 
Kruppi Gergő tű. őrmester és Ignácz Csaba tű. törzsőrmester kiváló eredményeket értek el a 
nemzetközi mezőnyben. 
Zánkán, az Országos Atlétikai Bajnokságon Varga László tű. őrmester aranyérmes lett 
kézigránát hajításban. 
A Katasztrófavédelem I. Országos Közlekedésbiztonsági versenyén, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyét Gyurkó Pál tű. törzsőrmester mellett a Nyíregyházi HTP állományából Oszlár Gábor 
tű. százados képviselte. A páros alkotta csapat a 2. helyezést érte el. 
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által megrendezett országos íjászversenyen, 
a Szekszárdhoz közeli Sötétvölgyben Birgány János tű. hadnagy, Csicsvári Tamás tű. 

főtörzsőrmester és a Hajzer Dániel tű. törzsőrmester alkotta hármas képviselte a Nyíregyházi 
HTP-t, akik eredményesen helytálltak. 
A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által megrendezett Nagyerdei 
Terepmaraton elnevezésű futóversenyen, a katasztrófavédelem munkatársai közül kizárólag 
Péter Tiborc. tű. főtörzsőrmester, nyíregyházi tűzoltó teljesítette a maratoni távot. 
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9. Rendezvényeink 

A tűzoltóság a vizsgált időszakban is több esetben biztosította az állampolgárok számára a 
katasztrófavédelem, valamint a tűzoltóság működésének, munkájának a megismerését. Ezt 
egyrészt nyíltnap megszervezésével, valamint laktanyába látogató iskolás, és óvodás 
csoportok fogadásával teljesítettük, 136 felnőtt és 866 gyerek. 62 alkalommal a tűzoltóság 
bemutatót tartott iskolákban, intézményekben, rendezvényeken, ahol közel 20000 fő vett 
részt. 
Szeptemberben a Sóstói Tófürdő területén került megrendezésre a Kirendeltséggel közösen a 
családi napunk, míg decemberben a Kirendeltséggel és az Igazgatósággal közösen tartottuk a 
hagyományos Mikulás napi ünnepségünket. 
2017. november 18-án újra megrendeztük Tűzoltóbálunkat, mely kiválóan sikerült. 
A 2017. december 16-án megtartott „Karácsony 2017" kispályás teremlabdarúgó torna 
rendezvénye a sportértéke mellett, nagymértékben járult hozzá a társszervekkel való 
kapcsolat, az eredményes együttműködés megerősítéséhez. 
2017. május 2-án Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság főbejáratánál a nyíregyházi 
tűzoltók bátor és hősies helytállásának tiszteletére emléktáblát avattunk, melyet állíttatott 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 
2017. szeptember 18-án a nyíregyházi hivatásos tűzoltóság is bekerült a Nyíregyházi 
Értéktárba. Az értékes esték sorozat keretében a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános 
Iskolában tartottunk egy előadást a tűzoltóság elmúlt 133 évéről, majd a tűzoltóság 

múzeumában, kiállított ereklyéket és serlegeket, valamint a mai technikai eszközöket 
tekinthették meg az érdeklődők. 

10. A HTP média megjelenései. 
A HTP-ről szóló hírek 2017-ben is kiemelkedő számmal jelentek meg, amelyek megőrizték a 
szervezet jó hírnevét. Minden hónapban voltak olyan kiemelkedő események, amelyekről 
szép számban számoltak be nemcsak a helyi, de az országos sajtófelületek. Ez utóbbiba a 
januári jégről mentési gyakorlat, a beszakadt födém egy nyíregyházi építkezésen, a 
szeméttelep tűz, a vitorlázó gép balesete, a nyíregyházi kigyulladt autóbusz esete, valamint a 
szabolcsi megyeszékhelyen történt klórgáz mérgezés is bekerült. 
Összességében 398 cikkben, 58 televíziós anyagban és 25 országos hírben jelentek meg 2017-
ben a nyíregyházi tűzoltók, a megyei napilap hasábjain pedig 71 alkalommal szerepeltek. 
A HTP részéről az év folyamán öt ember nyilatkozott különböző médiumoknak. Az év 
tűzoltója, Virág Csaba tű. főtörzsőrmester februárban az elismerés kapcsán, Oszlár Gábor tű. 
százados a Dr, Konthy Gyula Emlékhelyen a kiállított tűzoltóereklyékről, Baka Csaba tű. 
zászlós a megyei lépcsőfutón adott interjút, még Lipták Gábor tű. főhadnagy a szilveszteri 
szolgálattal összefüggésben nyilatkozott, a parancsnok pedig az emléktábla avatás és a 
Nyíregyházi Értéktárba való felvétel kapcsán nyilatkozott. 

11. Település számokban 

A 2017-es év során Nyíregyháza területén a műveletirányításra érkezett 740 jelzésből 383 db 
műszaki mentés és 126 db tűzeset, valamint 156 téves jelzés, 60 db kiérkezés előtt felszámolt 

esemény, 2 db szándékosan megtévesztő jelzés és 13 db utólagos esemény történt. 

• Műszaki mentés, melyből: 226 esetben viharkár, fakidőlés, vízkár - nagy része a 
június hónapban bekövetkezett szélsőséges időjárás miatt (130). 1 esetben állatbaleset, 
13 esetben gázszivárgás, 3 esetben halott kiemelés, 64 alkalommal közúti baleset. 
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• Tűzeset, melyből: avartűz 37 esetben történt, melyek nagysága változó, a pár 
négyzetméterestől az 5 ha-ig. Otthon jellegű létesítmény 45 db ebből 15 db 
kéménytűz. 8 esetben közlekedési eszköz égett. 2 db vendéglátói létesítmény 
(Kemencés pizzéria, valamint Pazonyi tér), 1 mezőgazdasági létesítmény, 2 esetben 
egészségügyi létesítmény (Jósa András Kórház), 2 esetben tárolási létesítmény 
(Szállás utcai hulladéklerakó telep), ipari létesítmény 1 esetben, 

• Téves jelzések: 68 alkalommal tűzjelző berendezés téves jelzéséből eredően 

12. Összegzés 

Záró összegzésként elmondható, hogy a HTP a 2017. évben végrehajtott feladatait, a 
rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek birtokában, megfelelően végezte. A fejlődés 
mind személyi, mind tárgyi oldalon megtörtént, állománytáblánk teljesen feltöltött. A 
Nyíregyháza Hivatásos Tűzoltóság munkavégzése folyamatos, hatékony és eredményes, a 
jogszabályok és belső szabályzók készségszintű alkalmazásával. 
A működési tevékenység ellátása érdekében folyamatosan együttműködtünk a működési 
területhez tartozó 31 település polgármesterével és önkormányzataival, a működési területen 
található önkéntes tűzoltó egyesületekkel, létesítményi tűzoltósággal, a rendvédelmi 
szervekkel, a mentőszolgálattal, a közműszolgáltatókkal. 
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. Folyamatosan arra törekedtünk, hogy a tevékenységünket a hatályos 
szabályozásoknak maximálisan megfelelve a szakmai iránymutatásoknak megfelelően 

végezzük. 

Ili.A következő év feladatai 

~ 2018-ban a gyakorlat orientált képzés tovább erősítése, a beavatkozó állomány 
még professzionálisabbá tétele, amellyel lépést kívánunk tartani az új típusú 
technológiával. 

~ Az állomány elsősegély nyújtási ismereteinek fejlesztése a Disaster Medic 
képzés keretein belül. 

~ Gépjárműfecskendők műszaki állapotának fenntartása, javítása szűkség szerinti 
cseréje, 

~ Műszaki mentőszer javítása, felújítása, vagy új beszerzése. 
~ Állománytábla lehetőség szerinti bővítése, tiszti beosztások betöltése. 
~ Továbbra is célom az immár hagyománnyá váló sport és közösségi csapatépítő 

rendezvények megszervezése, lebonyolítása. 

Nyíregyháza, 2018. március 09. 

Készült: 
Egy példány: 
Kapja: 

1 eredeti példányban 
33 lapoldal 
1. Irattár 
2. Önkormányzatok (elektronikus úton) 
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