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I.
A Debreceni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: Debreceni HTP) valamint a
hajdúszoboszlói és nyíradonyi katasztrófavédelmi őrsök 171 készenléti tűzoltóval és 14 tűzoltó
gépjárművel látja el a működési terület mentő, tűzvédelmi feladatait. (36 település, 2531 km2).
A Debreceni HTP 2020-ban két önkormányzati tűzoltóság (a továbbiakban: ÖTP), tíz önkéntes
tűzoltó egyesület (a továbbiakban: ÖTE), valamint két létesítményi tűzoltóság.(a továbbiakban:
LTP) felett gyakorolta a szakmai felügyeletet és irányítást.
1. kiemelt feladatok a beszámolóval érintett esztendőben;
2020. október 29-én Bajbajutott Légijármű Kutató - Mentő együttműködési gyakorlaton vettünk
részt a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren működő DETKA Oktató Kft. területén.
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által biztosított füstérzékelőket és szénmonoxid érzékelőket
adtuk át és üzemeltük be 21 helyszínen.
2. az elmúlt évi tevékenység általános jellemzése:
Az előző évhez képest 10%-kal emelkedtek a vonulások. A tűzesetek számában nem tapasztalható
jelentős változás, de a beavatkozást igénylő műszaki mentés 30%-kal nőtt. Ezen belül a viharkárral
összefüggő beavatkozások 14%-kal, míg a fakidőlések 72%-kal emelkedtek 2020-hoz képest.
Ennek oka a szélsőséges időjárásra vezethető vissza, ugyanis 2020 első félévében több alkalommal
meghaladta a napi maximális széllökés országos átlaga a 15 m/s-os küszöböt, és a szél több helyen
okozott károkat.
II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről
A Debreceni HTP működési területén 2020-ban összesen 2921 vonulás történt, 1142 tűzesethez, és 1779
műszaki mentéshez.
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Vonulási adatok a tárgyévben
Tűzesethez 1142 esetben vonultak a tűzoltók, ebből 504 beavatkozást is igényelt, 103 kiérkezés előtt
felszámolt, 485 téves jelzés, illetve 21 szándékosan megtévesztő jelzésből tevődött össze. A téves
jelzések jelentős hányada a beépített automata tűzjelző berendezések téves jelzéseiből adódott. Utólagos
jelzés 29 alkalommal történt.
Műszaki mentéshez 1779 alkalommal kaptunk riasztást, amiből 1412 alkalom igényelt beavatkozást, 94
eset kiérkezés előtt felszámolt, 269 téves jelzés, valamint 4 szándékosan megtévesztő jelzésből volt.
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1. tűzesetek csoportosítása beavatkozás módja szerint;
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Az esetek jelentős hányadában, összesen 235 esetben keletkezett tűz otthon jellegű létesítményekben,
ezen belül 37 panel épületben.
2020-ban 25 kéménytűznél kellett beavatkozni. A szabad területen keletkezett tűzesetek száma is
jelentős volt (218).
Közlekedési eszközökben 17 esetben keletkezett tűz, mezőgazdasági létesítményben 8, illetve tárolási
létesítményben 17 alkalommal kellett beavatkoznunk.
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2. a műszaki mentése csoportosítása káreset fajtája szerint;

Műszaki mentés eset jellege szerint
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

466

375
255
36

210
2 19

67

16 12 62 8 5

1 7

13377

2020-ban közel 1800 műszaki mentés volt, melynek közül néhány kiemelt kategória számszerűsítve az
alábbi:
- 210 közúti baleset;
- 255 életmentés;
- 375 elemi csapás, viharkár;
- 62 szénmonoxid mérgezés;
- 466 fakidőlés;
- 133 vízkár;

A beavatkozások során történt sérülések, halálozások
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Tűzesetnél: elhunyt 4 fő, sérült 16 fő, ebből megmentett 16 fő.
Műszaki mentésnél: elhunyt 6 fő, sérült 125 fő, ebből megmentett 54 fő.
Az elmúlt évben beavatkozásaink során 70 embert mentettek ki a tűzoltóink épületekből, járművekből.
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3. kiemelkedő káresetek;
2020.01.11. Debrecen
A helyszínen IV emeletes társasház, II. emeleti, 54 négyzetméteres lakás szobájában tűz keletkezett. A
tűz átterjedt a közlekedő helyiségre, a lakás többi helyisége korommal szennyeződött. A közlekedő
helyiségben egy megégett, felnőtt női holttestet talált a beavatkozó egység. A tűz veszélyeztette a
közvetlen szomszédos lakásokat és a felsőbb szintek lakásait, lakóit. Az egységek mentőkámzsa
segítségével az épületből 12 főt kimenekítettek, önerejéből 11 ember elhagyta otthonát. A
kimenekítettek részére melegedő busz érkezett, civil szervezetek védőitalt hoztak a helyszínre. A
TIGÁZ szakemberei a tűzzel érintett lakásból a gázórát leválasztották, lezárták. A többi lakásban
folyamatos maradt a gázszolgáltatás. A társszervek részéről a rendőrség, a mentőszolgálat és a TIGÁZ
volt a helyszínen.
2020. 03.28. Debrecen
A jelzés szerint a helyszínen egy csarnok épületben egy fémipari gép mellett lévő elszívó berendezés
füstölt, a benne lévő szűrőbetétek égtek. Az egységek a gép áramtalanítását követően, a szűrőbetéteket
eltávolították, a szabadba vitték és eloltották. Az épületet az ott dolgozók az egységek kiérkezése előtt
elhagyták, valamint a tűz oltását is megkezdték kézi tűzoltó készülékek segítségével. A tűz az elszívó
berendezésen kívül másra nem terjedt át, személyi sérülés nem történt.
A társszervek részéről a rendőrség, valamint a mentőszolgálat munkatársai voltak jelen.
2020. 04.05. Hosszúpályi-Konyár között
A helyszínen 50 hektáron égett a nádas és az erdő aljnövényzete. Egy magasfeszültségű oszlopról két
vezeték a nagy hő hatására leszakadt, emiatt Konyár, Konyár-Sóstó és Hosszúpályi településen
megközelítőleg. 407 háztartást érintő áramszünet alakult ki, melyet az E-on szakemberei elhárítottak. A
terület a Nemzeti Park kezelésében van. A keletkezési ok a helyszínen nem volt megállapítható.
Személyi sérülés az eset során nem történt.
2020.04.25. Fülöp
A helyszínen 6 hektár területen égett vágástéri hulladék, valamint kb. 10-15 m3 oszlop akáctüzelő. Az
egységek vízsugárral és, kéziszerszámokkal avatkoztak be. A helyszínen személyi sérülés nem történt.
A társszervek közül a rendőrség és a mentőszolgálat volt a helyszínen.
2020.06.18. Debrecen
A helyszínen csarnoképületben lévő Mercedes típusú személygépkocsi égett. Az egységek kiérkezésük
után az elektromos kiszakaszolást elvégezték, ezt követően két vízsugárral avatkoztak be a tűz
eloltására, illetve egy vízsugárral a dissous palackokat hűtötték. Károsodott a csarnok épület és a hozzá
kapcsolódó szociális épület is. A tűzben nem sérült meg senki. A társszervek részéről a rendőrség és a
mentőszolgálat munkatársai voltak jelen.
2020.09.20. Monostorpályi
A helyszínen egy lakóház mögötti fa szerkezetű 50 négyzetméteres fatároló és a mellette lévő farakás
égett, valamint a körülötte lévő száraz fű 500 négyzetméteren. Az egységek a tüzet vízsugárral és
kéziszerszámokkal oltották el. Az eset során személyi sérülés nem történt. A társszervek részéről a
rendőrség és a mentőszolgálat volt jelen.
2020. 10. 30. Debrecen
A helyszínen egy 11X16 m-es beton falazatú, hullámpala fedésű ikerház tetőszerkezet héjazata égett
teljes terjedelmében. Az egységek négy vízsugárral oltották el a tüzet. Az eset során személyi sérülés
nem történt. A társszervek részéről a rendőrség és a mentőszolgálat volt a helyszínen.
2020.11. 18 Debrecen
A helyszínen egy 5 lakásos sorház, sarki lakásának kb. 100m2 alapterületű tetőszerkezete égett teljes
terjedelmében. A lakók a házat a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyták. A tűzoltás során magasbólmentő
eszközt is igénybe kellett venni. A tűz nem terjedt át a szomszédos házak tetőszerkezetére. Személyi
sérülés nem történt. A rendőrség és a mentőszolgálat is a helyszínen volt.
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2020.12.25. Debrecen
A helyszínen egy 10 emeletes panelház VIII. emeleti lakásában keletkezett tűz, ami tovább terjedt a
lakásban lévő berendezési tárgyakra is. A kiérkező egység a VIII. emeletről a lakásban lévő 2 embert az
ablakon keresztül gépezetes tolólétra segítségével mentette. A tüzet 3 vízsugár segítségével oltotta el.
Az áramszolgáltató szakemberei az érintett lépcsőházat (32 lakást) leválasztották a hálózatról. A
gázszolgáltató a lakásban levő gázfogyasztót kizárta a szolgáltatásból.
A hőszolgáltató szakemberei a radiátort lezárták a lakásban, a többi lakás fűthető maradt. A két
tulajdonos lakosságvédelmi intézkedés keretében a"Családok Átmeneti Otthonába" került ideiglenesen
elhelyezésre. Az eset során egy könnyű és egy súlyos sérült volt.
4. káresetek lebontása települések szerint a Debreceni HTP működési területén,(szomszédos
megyébe történő vonulásokkal kiegészítve);
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IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések
Parancsnoki ellenőrző gyakorlatokon vizsgáltuk az állomány szerelési, szerkezelési és vezetési
ismereteit egy esetben éjszaka és két esetben nappal. Az állomány szakmai és fizikai felkészültsége
megfelelő értékelést kapott.
A Debreceni HTP a 2020-as évben két ÖTP, tíz ÖTE, valamint két LTP felett gyakorolta a szakmai
felügyeletet és irányítást. A Debreceni HTP illetékességi területén Létavértes mellett a Szakolyi
Önkormányzati Tűzoltóság is az elsődleges szakmai felügyeletünk és ellenőrzésünk alá tartozik. A
2020-as évben, két alkalommal ellenőriztük az ÖTP-k és ÖTE-k, egy alkalommal az LTP-k működését,
műszaki és munkavédelmi helyzetét.
V. Az állomány képzése, képzettsége
1. képzések, továbbképzések, szaktanfolyamok, egyéb képzések, tiszti kinevezések, NKE
Műszaki tanfolyamok keretén belül emelőkosaras-kezelői, daru-kezelői, létrás- kezelői, kompresszorkezelői, műszaki mentés gépei továbbképzés, tűzoltótechnika-kezelői, beavatkozó egységek
továbbképzése, VW Amarok erdőtüzes, valamint Quad jármű-kezelői képzés és mentor képzés zajlott.
Összesen 51 fő vizsgázott különböző műszaki vonatkozású tanfolyamon, 176 vizsgaegységből.
Egyéb képzéseken, tanfolyamokon, mint például nyelvvizsga felkészítés, szerparancsnok képzés,
HUNOR logisztikai képzés, HUNOR kötéltechnikai képzés, összesen öt fő vett részt.
Emelt szintű gépjármű-vezetéstechnikai tréningen nyolcan tettek sikeres vizsgát és szereztek
jogosítványt. Központi gépjárművezető képzésen összesen két fő vett részt (Rába vezetéstechnika,
vezetési oktatók kötelező továbbképzése).
Az állomány képzésénél nagy hangsúlyt fektettünk a gyakorlatra, így a teljes készenléti szolgálatot
ellátó állomány részére több alkalommal tartottunk BLS „felnőtt alapszintű újraélesztés”-t, valamint
Disaster medic képzést. Az oktatáshoz beszereztünk két elsősegélynyújtó babát, amelyek
nélkülözhetetlen kellékei a gyakorlati oktatásnak.
VI. Gyakorlatok
1. helyismeretei foglalkozások és szituációs begyakorló gyakorlatok:
A járványügyi helyzetre tekintettel, a járványügyi előírások figyelembevétele mellett 2020. tavaszán és
őszén a tűzoltósági szakterületre vonatkozóan, a laktanyán kívülre tervezett gyakorlatotokat
átszerveztük. 2020-ban 39 helyismereti foglalkozás, 7 szituációs begyakorló gyakorlat, valamint 3
parancsnoki ellenőrző gyakorlat zajlott. A szituációs begyakorló gyakorlatok ellenőrzése során csak
kisebb hiányosságok merültek fel, melyek a gyakorlat végrehajtását érdemben nem akadályozták. Mivel
a szituációs begyakorló gyakorlatok Tűzoltási Műszaki Mentési Tervvel rendelkező létesítményekben
kerültek végrehajtásra, az esetlegesen felmerülő gyakorlati megvalósítási problémákat továbbítottuk a
Tűzoltási Műszaki Mentési Terv módosítások érdekében a készítő felé. Ezeken felül részt vettünk a
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által végrehajtott ellenőrző gyakorlaton a Teva
Zrt. területén, valamint részt vettünk egy „Bajba jutott légi jármű kutató-mentő együttműködési
gyakorlaton”. (ez fentebb már volt)
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VII. Tűzvédelem, tűzmegelőzésa tűzvédelem érdekében tett intézkedések, az azzal kapcsolatos feladatok
1. a Debreceni HTP tűzmegelőzési tevékenysége, tűzvédelmi célellenőrzések, tűzcsapok
ellenőrzése, egyebek;
A készenléti állomány által végzett hatósági részcselekmények segítik a Debreceni Katasztrófavédelmi
Kirendeltség hatósági osztályának munkáját, esetenként megalapozzák vagy előkészítik a hatósági
eljárást. Az értékelt időszakban az alábbi eseményeket érintően hajtottunk végre hatósági
részcselekményeket:
engedély nélküli külterületi szabadtéri égetés
szabálytalan belterületi szabadtéri égetés
tűzgyújtási tilalom megszegése
CO mérgezés
kéménytűz
téves automatikus tűzátjelzés
tűzcsap ellenőrzések
tűzcsap és tűzivíz tárolók ellenőrzése
társasházak ellenőrzése
téli kockázati helyszínek ellenőrzése
szabadtéri tűzeseti kockázati helyszínek ellenőrzése
A működési területünk új építésű, kiemelt létesítményeiről Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervet
készítettünk. Minden esetben, ahol polgári védelmi, lakosságvédelmi káreseti esemény következett be
és azt az esemény indokolta, a kivizsgálásáról szóló polgári védelmi káreseti helyszíni szemle
jegyzőkönyvet vettük fel.
A Debreceni HTP állománya, a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztályával,
iparbiztonsági és polgári védelmi felügyelőivel együttműködve, integrált feladat végrehajtás keretében,
77 tűzcsapot és 136 szabadtéri tűzeseti kockázati helyszínt ellenőrzött.
Ezen túlmenően vizsgáltuk az új építésű létesítmények beavatkozási helyeit, ellenőriztük a kéménytüzek
illetve a CO mérgezések helyszínét, adatlapot vettünk fel, helyszíni ellenőrzést, valamint iparbiztonsági
közúti ADR ellenőrzést hajtottunk végre.
2. megelőzést szolgáló rendezvények.
Évek óta kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy felhívjuk az állampolgárok figyelmét a tűzmegelőzés
fontosságára (erdőtüzek megelőzése, CO mérgezés megelőzése, kéménytüzek megelőzése, ne gyújtsa –
gyűjtse kampány, füstérzékelő fontossága, stb.) A korábbi években laktanya látogatások vagy
tűzoltósági bemutatók során tudtuk a témát népszerűsíteni, amire 2020-ban a járványügyi helyzet miatt
kevesebb lehetőség adódott.
VIII. Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-kkel, azok értékelése
A beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai felügyeletét, irányítását Balkány, Bököny,
Debrecen, Geszteréd, Szakoly, Nyírábrány, Fülöp és Álmosd településeken látjuk el.
Hajdúszoboszlón és Hajdúszováton hagyományőrző önkéntes tűzoltó egyesülettel van érvényes
együttműködési megállapodásunk. A beavatkozó ÖTE-k magas szinten végzik a megállapodásban
vállalt tűzoltási-műszaki mentési feladataikat.
A hagyományőrző ÖTE-k szintén megfelelően hajtják végre a hagyományőrző és az ifjúságneveléssel
összefüggő vállalásaikat. Az együttműködés az egyesületek mindegyikével kiemelkedő. A Debreceni
HTP két önkormányzati tűzoltóság, tíz önkéntes tűzoltó egyesület, valamint két létesítményi tűzoltóság
felett gyakorolja a szakmai felügyeletet és irányítást.
2020. július 23-án II-es kategóriájú együttműködési megállapodást kötöttünk a Magyar Református
Szeretetszolgálat Mentőkutyás, Önkéntes Kutató-mentőcsoport és Tűzoltó Egyesülettel. Az ÖTE
Debrecen közigazgatási területén fog műszaki mentési (viharkárok, fakidőlések, vízeltávolítás)
események során közreműködni. Az ÖTE helyszíni ellenőrzésére 2020. július 27-én került sor, melynek
során javaslatot tettünk megfelelő egyéni védőfelszerelések és szakfelszerelések beszerzésére.
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Ezek megléte esetén az ÖTE már vállalhatja a műszaki mentési tevékenységet.
A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal együttműködve, Álmosd ÖTE, Nyírábrány
ÖTE, Szakoly ÖTE és Fülöp ÖTE átfogó ellenőrzésén vettünk részt, és készítettük el az ellenőrzési
részjelentéseket. Részt vettünk Szakoly ÖTE éves közgyűlésén. A parancsnok és az elnök személyében
történt változás miatt új együttműködési megállapodás megkötésére került sor Szakoly ÖTE-vel .
Az ÖTE-k részére a létrák, kötelek, mászó-övek terhelési próbáját, a nyomótömlők nyomáspróbáját
valamint a légző palackok töltését térítésmentesen folyamatosan végezzük.
Fülöp ÖTE IFA gépjárműfecskendőt kapott Kőtelek ÖTE-től, így a közeljövőben Fülöp ÖTE is
rendelkezni fog üzemképes gépjárműfecskendővel. Jelenleg az ÖTE az önkormányzat által biztosított
kisbusszal vonul, amennyiben az indokolt.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) és a Magyar Tűzoltó
Szövetség által közösen kiírt „Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 2020. évi támogatására” pályázat során
összesen 7.473.955 Ft támogatáshoz jutottak az ÖTE-k.
IX. Az ÖTP-nél végzett felügyeleti tevékenység
1. Létavértes helyzete, tevékenysége:
A Létavértesi Önkormányzati Tűzoltóság (a továbbiakban: Létavértesi ÖTP) parancsnoka Sütő István,
az elnöki feladatokat Nagy József látja el.
A Létavértesi ÖTP elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdonosa a Létavértesi Önkormányzat. Az
önkormányzat térítés nélkül biztosítja a laktanyát, melynek műszaki fenntartását valamint állag
megóvását a tűzoltóság látja el. A Létavértesi ÖTP a készenléti jellegű szolgálatot ellátók elhelyezésére
megfelelő laktanyával rendelkezik, állapota karbantartott, megfelelő. A gépjárművek részére fűthető
garázs biztosított. Az állomány elhelyezésére a garázsok felett tetőtéri beépítés szolgál.
A Létavértesi ÖTP műveleti körzetéhez tartozó települések, Létavértes, Monostorpályi, Kokad, Álmosd,
Bagamér, Pocsaj, Esztár, Kismarja, Újléta, Hosszúpályi települések mentő tűzvédelmét látja el.
Elsődleges műveleti körzetükben 165 vonulást hajtottak végre, ebből 78 tűzesethez, 50 műszaki
mentéshez, 17 téves riasztáshoz, 12 szándékosan megtévesztő jelzéshez, és 8 kiérkezés előtt felszámolt
esethez történt. Az előírt riasztási időt a készenléti szolgálat minden esetben biztosítani tudta. A
helyszínre érkező tűzoltás vezetésére jogosult személyek helyszíni tapasztalata szerint megállapítható,
hogy a Létavértesi ÖTP tűzoltói állománya megfelelő szakmai színvonalon számolta fel ezeket az
eseményeket. A tűzoltási és műszaki mentési beavatkozások szakszerűek, melyet az is bizonyít, hogy a
vizsgált időszakban a tűzoltóság fenti jellegű tevékenységével kapcsolatosan kifogás nem merült fel. A
társszervekkel való együttműködés szintén jónak értékelhető.
A Létavértesi ÖTP részére az állami támogatás, valamint az év közbeni bérrendezési támogatás és az
önkormányzati támogatásból származó bevétel biztosította a 2020. évi működést.
A BM OKF által kiírt „Az Önkormányzati Tűzoltóságok 2020. évi eszközfejlesztési támogatására”
pályázat útján a Létavértesi ÖTP 3.795.960 Ft támogatáshoz jutott.
A BM OKF az Önkormányzati Tűzoltóságok 2020. évi működési kiadásainak kiegészítésére kiírt
pályázatán a Létavértesi ÖTP 8.331.395 Ft összegű költségvetési támogatásban részesült.
A közgyűlés megszavazta az önkormányzati fenntartási hozzájárulási támogatás emelését, 140 Ft-ról
200 Ft/lakos/évre, ami 2020.01.01-től hatályos.
2. Létavértesi ÖTP ellenőrzéseinek tapasztalatai
2020-ban két alkalommal hajtottunk végre felügyeleti ellenőrzést, műszaki és munkavédelmi szemlét a
Létavértesi ÖTP-n. Az ellenőrzések megállapították, hogy a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez a
rendeletben előírt felszerelések, eszközök, rendelkezésre állnak, a szükséges felülvizsgálatok elvégzése
és dokumentálása megtörtént. A gépjárműfecskendők és a málházott felszerelések jók,
karbantartottságuk megfelelő. Az állomány szakmai képzettsége megfelelő.
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A készenlétben tartott gépjárműfecskendő a Mercedes Atego 4000 típusú gépjárműfecskendő. 2020.
február óta a tartalék jármű egy, a BM OKF által a Létavértesi ÖTP részére adományozott Renault
Midlum Saurus 270.14 típusú tűzoltó gépjárműfecskendő. A gépjárművek állapota jó, a
követelményeknek megfelelnek. A személyi védőfelszerelés tekintetében az év közbeni ellenőrzések
hiányosságokat tártak fel, azonban ezeket időközben pótolták.
3. Szakoly ÖTP helyzete, tevékenysége:
A Szakolyi ÖTP parancsnoka Dán Gábor. Az ÖTP elnöki feladatkörét Bacskai Erzsébet látja el. Az
elnök személyében bekövetkezett változás miatt nemrégiben új együttműködési megállapodást írtunk
alá Szakoly ÖTP-vel .
A tűzoltóság elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdonosa a Szakolyi Önkormányzat, aki a laktanyát
térítés nélkül biztosítja. Az objektum műszaki fenntartását, valamint állag megóvását a tűzoltóság
vállalta magára. A Szakoly ÖTP a készenléti jellegű szolgálatot ellátók elhelyezésére megfelelő
laktanyával rendelkezik. Az állagmegőrzésre nagy figyelmet fordítanak. A gépjárművek részére 2
fűthető garázs biztosított. Az állomány elhelyezésére a földszinten került kiépítésre a legénységi háló,
valamint a szociális blokkok.
A Szakoly ÖTP műveleti körzetéhez tartozó települések Balkány, Biri, Bököny, Geszteréd, Nyírgelse,
Nyírmihálydi, Szakoly, Nyíradony, Nyírbogát, Nyírlugos települések mentő tűzvédelmét is ellátja.
Elsődleges műveleti körzetükben 53 műszaki mentéshez és 81 tűzesethez, 7 esetben kiérkezés előtt
felszámolt eseményhez, 30 téves jelzéshez és egy szándékosan megtévesztő jelzéshez vonultak. Az
elsődleges műveleti körzetükön kívül 19 riasztást kaptak. A vonulás minden esetben a szabályzókban
meghatározott módon, illetve a Hajdú-Bihar megyei Fő és Műveletirányítási Ügyelet által az eset
jellegének megfelelő riasztási fokozat elrendelése mellett történt.
A riasztási események jelentős részét az I-es riasztási fokozatok tette ki. Az eseményekhez kapcsolódó
adatgyűjtést és adatszolgáltatást megfelelően elvégezték, a szolgálati út betartásával továbbították. Az
önálló vonulásokhoz kapcsolódó Tűzoltási Műszaki Mentési Adatlapjaik jóváhagyását a Debreceni HTP
parancsnoka végezte. A helyszínre érkező tűzoltás vezetésére jogosult személyek helyszíni tapasztalata
az, hogy Szakoly ÖTP tűzoltói állománya megfelelő szakmai színvonalon számolta fel az eseményeket.
A tűzoltási és műszaki mentési beavatkozások szakszerűek voltak, és a tűzoltóság tevékenységével
összefüggésben kifogás sem merült fel. A társszervekkel való együttműködés jónak értékelhető. 2020ban személyi sérülés nem történt.
Szakoly ÖTP részére az állami támogatás, valamint az év közbeni bérrendezési támogatás és az
önkormányzati támogatásból származó bevétel biztosította a 2020. évi működést. A BM OKF által kiírt
„Az Önkormányzati Tűzoltóságok 2020. évi eszközfejlesztési támogatására” pályázat útján Szakoly ÖTP
3 683 255 Ft támogatáshoz jutott. A BM OKF által a tárgyban kiírt pályázaton Szakoly ÖTP 13.157.040
Ft összegű költségvetési támogatásban részesült.
4. Szakoly ÖTP ellenőrzéseinek tapasztalatai:
A 2020-as évben két alkalommal hajtottunk végre felügyeleti ellenőrzést, műszaki és munkavédelmi
szemlét Szakoly ÖTP-n. Az ellenőrzések megállapították, hogy a tűzoltáshoz és műszaki mentéshez a
rendeletben előírt felszerelések, eszközök, rendelkezésre állnak, a szükséges felülvizsgálatok
elvégzése és dokumentálása megtörtént. A gépjárműfecskendők és a rá málházott felszerelések jók,
megfelelően karbantartott állapotban vannak. Az állomány szakmai képzettsége megfelelő. Szakoly
ÖTP egy készenlétben tartott és két teljesen felmálházott tartalék gépjárműfecskendővel rendelkezik.
A készenlét egy darab Steyer Bronto 16s26 4x4 gépjárműfecskendő látja el, míg a Mercedes 2000
TLF, illetve IFA gépjárműfecskendők tartalékszerként funkcionálnak, állapota jó, a követelményeknek
megfelelnek.
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X. A polgári védelmi feladatok ellátása
1. Végrehajtott lakosságvédelmi ellenőrzések statisztikai adatai, a feltárt hiányosságok
elemzése:
2020 évben is folyamatosan végeztük a polgári védelmi infrastruktúra és polgári védelmi kockázati
helyszínek ellenőrzéseit. Folyamatosan és visszatérően vizsgáltuk a települések belvízelvezető
rendszereinek állapotát, a polgári védelmi szervetek dokumentációit.
A 2020. év folyamán végrehajtott ellenőrzések:
Ellenőrzések területe, tárgya
Téli kockázati helyszín
Belterületi vízelvezető rendszerek
Lebiztosított technikai eszközök
Lakossági riasztó eszközök
Elhanyagolt fasor
Veszély-elhárítási terv dokumentációja
Polgári védelmi szervezet riasztása
Polgári védelmi szervezetek dokumentációja
2020. évi ellenőrzések összesen:
:

Ellenőrzések száma (db)
30
17
13
2
2
2
7
14
87

Az ellenőrzések azonnali intézkedésre okot adó hiányosságot nem tártak fel, de a tapasztalt
problémákról, mint például a belvízelvezető rendszerek kritikus szakaszainak átépítésére a
jegyzőkönyvben rögzítettek megküldésével felhívtuk a település vezetésének a figyelmét. Több
alkalommal nyújtottunk tájékoztatást Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére azon
műszaki mentési beavatkozásainkról mely fakidőléssel, faág leszakadással kapcsolatos káreseményhez
kötődtek.
2. Köteles polgári védelmi szervezetek felkészítési adatai %-os arányban kimutatva az
alapképzésben, szakkiképzésben és továbbképzésben részesült személyek számát:
A járványügyi helyzet figyelembe vétele mellett is hangsúlyt helyeztünk a szervezetbe beosztott
személyek képzésére és gyakoroltatására. A riasztási gyakorlatok és a parancsnoki törzsek
továbbképzései jellemezték a köteles polgári védelmi szervezetek éves tevékenységét. Ezáltal
ellenőrzésre került az állománytagok elérhetősége és bevethetősége, és tudatosítottuk az érintett
állampolgárokban a beosztással járó kötelezettségeket. 16 településen összesen 23 gyakorlatot és 8
továbbképzést tartottunk. A gyakorlatokon és továbbképzéseken 5 önkéntes települési mentőcsoportot
46 fővel és 37 települési köteles polgári védelmi szervezet 413 fővel vontunk be. 2020. évben a
települési köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetbe beosztott állampolgárok 16 %-a részesült
továbbképzésben, illetve vet részt gyakorlaton.
3. Köteles polgári védelmi szervezetek adatai:
A polgári védelmi szervezetek létrehozásának szempontjai:




a településekre lefolytatott kockázatbecslés eredményeként kimutatott veszélyeztető hatások,
a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása,
a veszély-elhárítási tervekben szereplő feladatok végrehajtása.

4. Önkéntes mentőszervezetek létszámadatai, beavatkozások:
2020. évben több olyan esemény is történt, ahol vagy együttműködőként, vagy önállóan avatkoztak be
az önkéntes mentőcsoportok, kiemelve a Gerundium járási mentőcsoport (Debrecen) és a Kálló járási
mentőcsoport (Derecske) tevékenységét.
10









Eltűntszemély keresése: 32 esetben,
Tűzoltás: 2 esetben,
Vízkár elhárítási feladat: 3 esetben,
Állatmentés: 9 esetben,
Egészségügyi ellátás: 3 esetben,
Faág eltávolítás: 1 esetben,
Műszaki mentés: 4 esetben.

5. Tájékoztató a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségről, lebiztosított eszközökről és
szolgáltatásokról:
A polgármesteri kijelölő határozatok a technikai eszközök lebiztosítása tárgyában rendelkezésre állnak.
A település veszélyeztetettsége alapján a nemzetgazdaságból lebiztosított technikai eszközök adattárát
folyamatosan aktualizáltuk és a biztosítás tárgykörében cél ellenőrzéseket végeztünk.
6. Települési közbiztonsági referensek tevékenysége, szakirányítása:
A települési közbiztonsági referensek tevékenységét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 3. § 12. pontja, 15. § (2) bekezdés j)
pontja, valamint ezen, törvény végrehajtására kiadott 234/2011. (XI.10.) Korm. rendeletének 76 – 77.
§-ai szabályozzák. A közbiztonsági referensi feladatkör ellátása a települések katasztrófavédelmi
besorolásának függvénye. A jogi szabályozás szerint az I. és II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt
településeken kötelező közbiztonsági státusz betöltése.
A Debreceni KvK illetékességi területén jelenleg
I. katasztrófavédelmi osztályba 5 település,
II. katasztrófavédelmi osztályba 10 település,
III. katasztrófavédelmi osztályba 14 település van sorolva.
Noha csak 15 település kötelezett közbiztonsági referens alkalmazására, referens 20 településen van
kinevezve a polgármesteri hivataloknál, minden esetben csatolt munkakörben. A többi településen a
jelentkező feladatokat polgári védelmi ügyintézők látják el. 8 településen referens feladatokat, ellátó
helyettesek is meg lettek bízva.
A referensek és az ügyintézők tevékenységét a polgári védelmi felügyelő koordinálja, közvetlen
felügyeletük a járási katasztrófavédelmi megbízottak által történik. A kapcsolattartás, többnyire
telefonon, és e-mailben illetve személyesen valósul meg. Amennyiben a polgári védelmi felügyelő és a
katasztrófavédelmi megbízottak szakmai feladatot hajtanak végre az adott településen (oktatás,
gyakorlat, ellenőrzés, stb.) munkatársunk egyben alkalmat teremt személyes konzultációra, egyeztetésre
is az adott település ügyintézőjével. A kapcsolattartás és szakmai felügyelet legmagasabb szintű fóruma
a negyedéves koordinációs értekezletek. A Debreceni KvK 2020-ban csak az első negyedéves referensi
értekezletet tartotta meg a tavasztól kialakult pandémiás helyzetre való tekintettel.
A kapcsolt munkakörből adódóan az általános részvételi arány 75 %-os. A távolmaradást szabadság,
betegség és egyéb hivatali feladatellátás indokolja. Kijelölt referens távolmaradása esetén az
önkormányzatok – a lehetőségek függvényében igyekeznek helyettesítő személy delegálásával
biztosítani. Az értekezleten megjelent referensek aktívan részt vettek a napirendi pontok
megtárgyalásában. Az értekezletet emlékeztetővel és jelenléti ív vezetésével dokumentáltuk.

Általános tapasztalat, hogy a referensek aktívan közreműködtek a jelentkező feladatok végrehajtásában
a helyi adottságok, lehetőségek és korlátok függvényében. Rendkívüli feladat megoldása során gyakorta
gondot okozott, az, hogy a referens csatolt munkakörben, hivatali kötelezettségei mellett látja el ezt a
faladatot, ami jelentős leterheltséget jelent a számára. . .
A referensek feladatai 2020-ban is sokrétűek voltak. Ellátták a a téli időjárással, az ár- és belvízvédelmi
felkészüléssel , a szabadtéri tűzmegelőzéssel összefüggő feladatokat. Aktualizálták a települési pv.
szervezeteké és települési önkéntes mentőcsoportok személyi állományának, dokumentációját.
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Ezek a jogszabályban is rögzített és általában kötött határidőkhöz rendelt feladatok időnként
önmagukban is egész embert kívánnak. A katasztrófavédelem által megkövetelt feladatokat azonban
olyan módon kell megoldaniuk, hogy az nem mehet a hivatali feladataik teljesítésének rovására. A
referensek a polgármesteri hivatalok alkalmazottai, Ez a tehertétel sok esetben kihat munkájuk
minőségére és a határidőtartásra is.
Megállapítható, hogy a III. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken dolgozó polgári védelmi
ügyintézők munkája és szerepe sem kevesebb a közbiztonsági referensekénél, mivel saját településükön
- igaz kevesebb a veszélyeztető hatás a településen - ugyanazt a feladatot, és esetenként adatszolgáltatást
végzik, ugyanazon követelményekkel.
A referensek és pv. ügyintézők tevékenységéről összességében megállapítható, hogy nagyfokú
odaadással, lelkiismeretes és hatékony munkájukkal rendkívüli segítségest jelentenek számunkra.
Áldozatos munkájukkal civilként sokat tesznek a településen lakók biztonságáért. E munkájukban nagy
segítséget jelent a számukra a helyismeret és a kapcsolati rendszer. Kijelenthető, hogy a
jogszabályokban előírt feladataikat 2020-ban megfelelő szinten és hatékonysággal végezték el.
7. A településen kijelölt befogadó-helyek adatai:
2020. évben a veszély-elhárítási tervrendszer (települési, járási, kirendeltségi terv) aktualizálása
megtörtént. Az év során tapasztalt változások (járványügyi veszélyhelyzet) a dokumentumokon
átvezetésre kerültek. Az adattárak a közbiztonsági referensek és a polgári védelmi ügyintézők
bevonásával, két alkalommal pontosítva lett. Az adattartalmak a HELIOS polgári védelmi nyilvántartó
rendszerben is feltöltésre, illetve pontosításra kerültek. A befogadó, illetve melegedő helyként adott
esetben igénybe vehető objektumok jegyzéke (intézmény megnevezése, címe, infrastruktúra állapota,
kapacitása, kapcsolattartó személy elérhetősége) a tervezés minden szintjén a nyilvántartások alapját
képezik.
8. Kockázatazonosítási eljárás tapasztalatai, a települések katasztrófavédelmi osztályba
sorolása;
A Debreceni HTP védelmi igazgatási tevékenysége négy járásra terjed ki, melyek összlakossága
333.14796 fő. A települések közül I-es katasztrófavédelmi osztályba sorolt 5 település, II-es sorolású 10
település és III-as sorolású 14 település volt a tárgyidőszakban. (fentebb már volt írva)
Az illetékességi terület lakosságának háromnegyede I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településen
lakik, ez közel negyedmillió embert jelent. 2020-ban olyan változás nem történt a települések
veszélyeztetettségében, amely indokolttá tette volna valamelyik település besorolásának a
megváltoztatását. Erre az éves kockázati tényezők elemzését követően nem is történt javaslattétel.
9. Tervezési feladatok végrehajtásának tapasztalatai:
A 2020. évben a veszély-elhárítási tervrendszer (települési, járási, kirendeltségi terv) aktualizálása
megtörtént. Az év során tapasztalt változások a dokumentumokon átvezetésre kerültek. Az adattárak a
közbiztonsági referensek és a polgári védelmi ügyintézők bevonásával, két alkalommal pontosítva
lettek. Az adattartalmak a HELIOS polgári védelmi nyilvántartó rendszerben is feltöltésre, illetve
pontosításra kerültek. (ez ismétlés)
A Helyi Védelmi Bizottságok (a továbbiakban: HVB) munkájában 2020. évben félévenként 1-1 rendes
ülést tartottak a bizottságok, melyeken a katasztrófavédelmi elnökhelyettesek kezdeményezésére
megvitatták az aktuális, tárgyidőszakra vonatkozó katasztrófavédelmi felkészülési feladatokat, illetve a
testület határozatot hozott ezek végrehajtásáról. A tavaszi időszakban elsősorban az ár-és belvízvédelmi
felkészüléssel, az őszi időszakban a téli rendkívüli időjárással, kapcsolatos feladatok végrehajtására,
adatbázisok feltöltésére és pontosítására került sor. A HVB-k a napirendi pontokat és a határozati
javaslatokat megtárgyalták és minden esetben egyhangú, vagy többségi szavazás alapján elfogadták.
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A 2020. év folyamán az alábbiak szerint került sor védelmi bizottsági ülésekre:
HVB megnevezése
Debrecen
Derecske
Hajdúszoboszló
Nyíradony

I. féléves ülés időpontja

II. féléves ülés időpontja

2020. február 20
2020. február 25
2020. február 27
2020. február 26

2020. november 20.
2020. november 25.
2020. november 23.
2020. november 26.

Rendkívüli eseményből adódó ülésre 2020. évben nem került sor.
A járványügyi intézkedések során végrehajtott tervezési és szervezési feladatok:






a kirendeltség pandémiás tervének elkészítése,
kollégiumi férőhelyek ellenőrzésének a végrehajtása,
adatszolgáltatások (erő, eszköz kimutatások) végrehajtása,
önkormányzati korlátozó rendelkezések folyamatos figyelemmel kísérése, jelentése,
Az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési,
oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a
bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres
vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről szóló 509/2020. (XI.
19.) Korm. rendelet alapján a COVID tesztelés során keletkezett veszélyes hulladék átadásátvétele és az ezzel kapcsolatos szállítási feladatok végrehajtása.

10. Lakosság tájékoztatás, közintézményekkel kapcsolattartás, közösségi szolgálat
A civil szférában legfontosabb partnereink a közigazgatási (polgármesteri hivatalok), államigazgatási
(védelmi igazgatás) szervek munkatársai. A tárgyidőszakban az alábbi felkészítések történtek.
Az államigazgatási célcsoportban végeztük a védelmi igazgatás vezetőinek (HVB elnökök)
felkészítését. A felkészítés a járványügyi helyzetre tekintettel több csatornán zajlott, személyesen és
elektronikus úton. A tárgyidőszakban mind a négy járás HVB elnökét tájékoztattuk a számunkra
meghatározott feladatok végrehajtásáról.
2020. év első negyedévében végrehajtottuk a közbiztonsági referensek/polgári védelmi ügyintézők
értekezletét/továbbképzését. Az értekezleten 19 település képviseltette magát.
Közreműködve a társszervekkel, végrehajtottuk a külső védelmi tervgyakorlatok keretében az érintett
települések (Nagyhegyes, Nádudvar, Hajdúszoboszló, Derecske) polgármestereinek (polgári védelmi
parancsnokainak) felkészítését.
A pedagógusok felkészítése ez évben korlátozódott a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági
versennyel kapcsolatos felkészítésekre. A jelentkező iskolák felkészítő pedagógusai számára elméleti
és gyakorlati ismereteket is tartalmazó szakmai anyagot (kiadványt) szerkesztettünk. Az elődöntők
februárban zajlottak, amelyen 7 oktatási intézmény, 1 civil szervezet, 12 csoporttal (50 fő tanuló) vett
részt.
Lakosság tájékoztatás keretében a Református Szeretetszolgálattal együttműködve a Debrecen
Nagycserei tanyákon és Nyíradony településen a „Tanyasi Karácsony” jegyében a többnyire idős,
egyedül élő emberek számára szén-monoxid érzékelő és füstérzékelő eszközök átadására került sor. Az
eszközök működéséről felvilágosítást adtunk és a kollégáink fel is szerelték azokat.
Középiskolások vonatkozásában azoknak az iskoláknak a tanulóit fogadjuk közösségi szolgálat ellátása
céljából, amely előzetes együttműködési megállapodást kötött a katasztrófavédelemmel. Ez 2020. évben
36 középiskolát érintett. A szolgálatot a katasztrófavédelem három szakterületén (tűzoltósági, polgári
védelmi, iparbiztonsági) lehetett részarányosan letölteni. A szolgálatot havi egyhetes turnusban
szerveztük, 12 órás elfoglaltsággal. A tárgyidőszakban összesen 26 tanuló vett részt közösségi
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szolgálaton összesen 210 órát töltve le A közösségi szolgálat a járványügyi helyzet miatt csak az év első
3 hónapjára korlátozódott, így messze alulmaradt a korábbi évek létszámaihoz képest a foglalkoztatott
tanulói létszám. 2019. évben 381 tanuló 1818 órát töltött le közösségi szolgálat keretében.
11. Felkészüléssel (téli, árvízi) kapcsolatos feladatok végrehajtása:
Tájékoztattuk a települések vezetőit a rendkívüli téli időjárásra való felkészülés feladatairól. Lakossági
tájékoztatót szerkesztettünk, kérve, hogy az abban foglaltakat hirdessék ki a helyben szokásos módon.
Kiemelt figyelem hárult a zsáktelepülések, illetve zsáktelepülés részekkel rendelkező települések
polgármestereire. Folyamatos kapcsolatot tartunk a települési közbiztonsági referensekkel. A
polgármesteri hivatalok részére, az előző évekhez hasonlóan, külön téli helyzetek kezelésére vonatkozó
települési adatlapot adtunk ki, melyek helyi adatokkal, információkkal kerültek feltöltésre.
Ár-, belvízi helyzetek kezelésében legfontosabb együttműködő partnerünk a TIVIZIG. Kapcsolatot
alakítottunk ki a helyi ár- belvízvédekezést irányító TIVIZIG szakaszmérnökségekkel, valamint a
társszervek helyi szerveivel a településeken jelentkező védekezési, mentési és logisztikai feladatok
előkészítése érdekében. Szükség szerint, de legalább évente egyszer az illetékességi területünkön
működő TIVIZIG Hajdúszoboszlói és Berettyóújfalui Szakaszmérnökségeivel együttműködve
tájékoztattuk a veszélyeztetett települések polgármestereit a várható ár- és belvíz kialakulásáról,
részükre javaslatot készítettünk az ár- és belvízvédekezés során végrehajtandó feladatokról a helyi
sajátosságok és lehetőségek figyelembevételével. Részben önállóan, részben a települési
önkormányzatokkal és a TIVIZIG szakaszmérnökségeivel való együttműködésben végeztük az ár- és
belvíz elleni védekezéshez kapcsolódó kiemelten veszélyes helyek megelőző szemrevételezését,
valamint a települési belvízelvezető rendszerek felülvizsgálatát. Árvízvédelmi szempontból a járások
területén a Berettyó-menti Esztár, Kismarja és Pocsaj települések veszélyeztetettek leginkább. Részben
veszélyeztetett Nádudvar település, mely a Hortobágy-Berettyó főcsatorna lezárásakor ki van téve a
Hortobágy kistáj területén felgyülemlő felszíni vizek veszélyeztető hatásainak.
12. Lakosságvédelmi intézkedések bevezetését igénylő eseménykezelések
2020. augusztus 31-én Debrecenben történt egy házomlás. Az ott lakó 2 fő segítséget kért, mivel
otthonuk lakhatatlanná vált és közeli hozzátartozóik nem voltak. A Debreceni HTP katasztrófavédelmi
megbízottja egyeztetett Debrecen város közbiztonsági referensével, akivel együttműködve,
lakosságvédelmi intézkedés keretében "Családok Átmeneti Otthonába" került ideiglenesen elhelyezésre
a 2 fő.
2020. december 25-én Debrecenben volt tűzeset. A két ott lakó segítséget kért, mivel otthonuk teljesen
kiégett, lakhatatlanná vált és közeli hozzátartozóik nem tudtak szállást biztosítani részükre. A Debreceni
Katasztrófavédelmi Kirendeltség ügyeletes tűzoltás vezetője egyeztetett Debrecen város közbiztonsági
referensével, akinek közreműködésével, lakosságvédelmi intézkedés keretében "Családok Átmeneti
Otthonába" kerültek ideiglenesen elhelyezésre a személyek.
13. Bel-és külterületi vízelvezetők ellenőrzése
2020. évben is elvégeztük a településeken a csapadékvíz-elvezető rendszerek felülvizsgálatát. Az
ellenőrzések során azt tapasztaltuk, hogy a települések évről évre egyre nagyobb gondot fordítanak a
csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartására. Az elmúlt évben csökkent a közfoglalkoztatottak
száma, a kevesebb létszámmal egyelőre a települések meg tudják oldani a csapadékvíz-elvezető
rendszerek karbantartását, tisztítását. Jelentősen segíti az önkormányzatok ez irányú tevékenyégét a
vízelvezető rendszerek felújítására kiírt pályázatok is.
XI. Gyakorlatok
2020. évben öt településen került sor külső védelmi tervgyakorlat végrehajtására.
A jogszabály értelmében, azon településeken ahol felső küszöbértékű veszélyes ipari létesítmény
található a településnek rendelkeznie kell külső védelmi tervvel, mely tartalmazza a veszélyeztető
hatásokat, azok várható mértékét, az ellene való védekezés módszereit, illetve az ehhez szükséges
irányító és végrehajtó szervezetek felhasználható erő- és eszközigényét, kapcsolattartó elérhetőségeit és
a végrehajtandó feladatokat. A védelmi terv emellett kiterjed a lakosság riasztására, tájékoztatására,
kitelepítésére, kimenekítésére és elhelyezésére
A tervek a jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészültek.
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A terv készítése és a gyakorlatok során figyelembe vettük a katasztrófavédelmi veszély-elhárítási
tervhez kapcsolódóan rögzített feladatokat, valamint az érintett gazdálkodó szervezetek telephelyein,
üzemeiben folyó veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatokat és egyeztetéseket folytattunk a
kárelhárításba bevont igazgatási és együttműködő szervezetekkel is.
A 2020. év folyamán végrehajtott KVT gyakorlatok:
Település
Nagyhegyes
Hajdúszoboszló
Nádudvar
Derecske
Debrecen

Külső védelmi tervgyakorlatok 2020-ben
Gyakorlat időpontja
2020. október.15.
2020. október 20.
2020. október 22.
2020. november 18.
2020. december 08.

Gyakorlat típusa
részleges
részleges
részleges
komplex
részleges

A megszerzett tudás fejlesztéséhez és azok gyakorlati alkalmazási képességének szinten tartásához mind
a hivatásos katasztrófavédelmi mind a polgári védelmi szervezetek állománya rendszeres gyakorlatokon
vesz részt. A hivatásos katasztrófavédelmi munkatársak részéről kiemelt szerepet kapnak a
gyakorlatokon a katasztrófavédelmi operatív szervekbe és a helyi védelmi bizottságok munkaszerveibe
delegált munkatársak, ahol nélkülözhetetlen a Marathon Terra kommunikációs rendszer kezelésének
magas szintű ismerete. A Marathon Terra alkalmazása részben kommunikációs, részben káresemény
elhárítási szakmai gyakorlat formájában valósultak meg.
XII. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése /rendőrség, mentőszolgálat,
egyebek/
1. A társszervek együttműködésének gyakorlását szolgálja a jogszabályi kötelezettség szerint
iparbiztonsági kockázatok által veszélyeztetett, Külső Védelmi Terv készítésére kötelezett
településeken minden évben megrendezett KVT gyakorlat. Ezek a gyakorlatok egyben a
településen érvényesülő veszélyeztetés tudatosítását és egy esetlegesen bekövetkező ipari
baleset hatékony szakszerű kezelésre történő felkészítését is szolgálja a résztvevő szervek – a
rendőrség, a mentőszolgálat, de főleg a közigazgatásban dolgozó munkatársak vonatkozásában.
2. A Debreceni HTP a helyi szervekkel, társszervekkel a települési önkormányzatokkal, a karitatív
szervezetekkel, önkéntes mentőcsoportokkal, az egyházakkal, a médiával és a védelmi igazgatás
rendszerében résztvevőkkel folyamatos és jól működő kapcsolatrendszert működtet. A
szervezeti együttműködést erősítették a káreseményeknél végrehajtott egymás munkáját segítő
és támogató gyors és hatékony beavatkozások.
XIII. HTP működésének tárgyi feltételei
Megújult a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság épülete az „Energetikai korszerűsítés
a Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság Tűzoltósági épületein” elnevezésű KEOP-5.6.0/12-2014-0021
számú pályázat keretében. A felújítás során a külső nyílászárók cseréjét, külső homlokzat szigetelését,
festését, külső és belső világítás korszerűsítését, fűtési rendszer korszerűsítését, napkollektorok és
napelemek telepítését, illetve a „C” épület tetőszigetelését végezték el. Az elvégzett munkák hatására
sokkal kevesebb energia kerül felhasználásra az üzemeltetés során.
XIV. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal:
A járványügyi helyzetre tekintettel az iskolai és óvodai csoportokat fogadására nem volt lehetőség, így
a laktanya, a tűzoltói munka és a tűzoltó technika bemutatására sem. 2020-ban elmaradt a „Nyitott
szertárkapuk” esemény és minden sportrendezvény.
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XV. A következő év feladatai
 a sérüléssel, halálesettel járó tűzesetek számának csökkentése;
 a polgári védelmi szervezetek katasztrófavédelmi készségeinek és képességeinek
továbbfejlesztése és a valós kockázatoknak megfelelő gyakorlati felkészítésének folytatása;
 a lakosság katasztrófák veszélyeire és kialakulásuk esetén követendő magatartási szabályokra
való felkészítésének folytatása
 toborzás hatékonyságának növelése;
 A Heros Aquarex S10 típusú vízszállító gépjármű kezelői létszámának növelése
 A működőképesség – járványhelyzettől független – fenntartása.
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