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I.

BEVEZETÉS
A Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: kirendeltség) a 2019. évi célkitűzéseit az
országos és megyei stratégiai célok alapján, az illetékességi terület sajátosságaira és a fő veszélyeztető
hatásokra figyelemmel határozta meg.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a fehér folton működő, vagy önálló beavatkozást vállaló önkéntes tűzoltó
egyesületekre, ezzel segítve elő a káresetek felszámolásában való közreműködésüket. Az önkéntességet a
pályázatok által biztosított támogatási rendszer jelentősen előmozdította, melynek eredményeként nőtt az
egyesületek feladatvállalása a beavatkozások területén.
Az integrált hatósági munkavégzés során fokozott figyelmet fordítottunk a beruházások engedélyezési
eljárásainak zökkenőmentes lefolytatására. A hatósági szakterület 2019-ben is a rendszeres egyeztetésekre,
konzultációkra fektette a hangsúlyt. Tovább folytattuk a nem hatósági eszközökkel végzett hatósági
tevékenység erősítését, a középiskolák fenntartói, a közös képviselők, a társszervek részére tartott
tájékoztatók, megbeszélések formájában. A hatósági tevékenységhez kapcsolódó jogszabályi változásokat
nyomon követtük, felkészítéseket tartottunk az állomány részére a szakszerű alkalmazás elsajátítása céljából.
A biztonságos működés érdekében, a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, küszöbérték alatti üzemek
telephelyein időszakos hatósági ellenőrzéseket, valamint társhatóságokkal közös hatósági ellenőrzéseket
végeztünk a jelenlévő veszélyes anyagok mennyiségére és tárolására vonatkozóan.
A védelmi igazgatás hatékony működése érdekében tovább erősítettük a helyi védelmi bizottságokkal való
együttműködést. Közreműködtünk azokon a területi önkéntes mentőszervezetek számára szervezett
gyakorlatokon, melyek az azonosított természeti kockázatokra épültek. A tudatos veszélyhelyzet-megelőzés
érdekében a meghirdetett sajtó kampányokon túl a közbiztonsági referenseknek tartott képzések útján,
valamint lakossági fórumokon való részvétellel, minden településre eljuttattuk az adott időszakokhoz
kapcsolódó figyelemfelhívó tájékoztatónkat, melyet az önkormányzatok a helyben szokásos módon
ismertettek a lakossággal.
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II.

1.

A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása, kockázatazonosítási eljárás
tapasztalatai:

Az illetékességi területünk települései az ár- és belvízi, valamint a rendkívüli időjárással összefüggő
kockázaton túl, a veszélyes anyagot tároló, felhasználó, gyártó üzemek hatásai, a légszennyezettség, a
járványok kockázata, a lakosság alapvető ellátását biztosító infrastruktúrák és az ivóvízbázis sérülékenysége
alapján különböző katasztrófavédelmi osztályokba tartoznak.
Közreműködésünkkel - a kockázatbecslés keretén belül - a települések polgármesterei az elmúlt évben is
számba vették a települések besorolását. Az illetékességi terület lakosságának háromnegyede I.
katasztrófavédelmi osztályba sorolt településen él, ez közel negyedmillió embert jelent. 2019-ben nem történt
olyan változás a települések veszélyeztetettségében amely indokolttá tette volna valamelyik település
besorolásának a megváltoztatását, így erre az éves kockázati tényezők elemzését követően nem is történt
javaslattétel.

POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA

III.
2.

A végrehajtott lakosságvédelmi ellenőrzések statisztikai adatainak elemzése:

A polgári védelmi feladatok ellátása során továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a megelőzést szolgáló
kockázati helyszínek ellenőrzésére.
Ellenőrzések területe, tárgya
Téli kockázati helyszín
Befogadó / melegedőhelyek
Belterületi vízelvezető rendszerek
Települési vízkár-elhárítási terv
Árvízi védmű
Lakossági riasztó eszközök
Elhanyagolt fasor
Téli gépszemle
Polgári védelmi szervezet dokumentációja
Polgári védelmi szervezet riasztása
Vis maior
2019. évi ellenőrzések összesen:

Tárgyidőszaki ellenőrzések száma (db)
11
4
61
5
10
3
13
1
16
18
1
143
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Kiemelt feladat a rendkívüli téli időjárási helyzetek által veszélyeztetett kockázati helyszínek, a települési
vízelvezető rendszerek, az árvízi védművek állapotának vizsgálata. A közútkezelővel közösen 2019-ben is
felmértük a téli időjáráshoz kapcsolható kockázati helyszíneket. Hangsúlyt kapott a településeken lévő
befogadó helyek állapotának vizsgálata, melyben szerepet vállaltak a társszervek munkatársai is. Az
ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére minden esetben javító intézkedés született az
önkormányzatok, illetve az érintett szervek részéről. A hiányosság kijavításának köszönhetően az
önkormányzatok által bejelentett jogos vis maior események száma csökkent.

3.

Tervezési feladatok végrehajtásának tapasztalatai:

A közbiztonsági referensek közreműködésével évente felülvizsgáljuk a meglévő települési veszélyelhárítási
terveket. Az illetékességi területünk valamennyi települése rendelkezik veszélyelhárítási, míg a
katasztrófavédelmi kirendeltségek összesített tervvel, a katasztrófavédelmi megbízottak járási tervkivonattal.
Az érintett területek veszélyeztető hatásait tartalmazó települési veszélyelhárítási tervek felülvizsgálata is
megtörtént. A veszélyes üzemek által veszélyeztetett 5 településen a veszélyelhárítási tervek részét képező
külső védelmi tervek is felülvizsgálatra kerültek. Az ebben foglaltakat az elmúlt évben is gyakoroltuk az
érintett települések önkormányzataival és a társszervekkel együttműködésben.

4.

A köteles polgári védelmi szervezetek létszám adatai és felkészítése:

A veszélyelhárítási tervekben szereplő humánerőforrást a 3261 fő polgári védelmi szervezetbe beosztott
állampolgár biztosítja. Ez a létszám a korábbi évhez képest nem változott. 2019-ben a települési pv.
szervezetek alkalmazásának lehetőségét 31 gyakorlat keretén belül ellenőriztük. A gyakorlatokkal egybekötve
továbbképzések zajlottak.

5.

Az önkéntes mentőszervezetek létszámadatai, beavatkozásaik:

A köteles polgári védelmi szervezetek mellett növekszik azon önkéntesek száma, akik a mentési feladatok
végrehajtásában közreműködnek és speciális tudásukkal segítik a hivatásos szakemberek munkáját. Jelenleg 4
járási és 16 önkéntes települési mentőcsoport összesen 264 fővel képes a lakosság és az anyagi javak védelme
érdekében beavatkozni. A mentőcsoportok alapvető vízkár-elhárítási, árvízi és vízi mentési, könnyű városi
kutató-mentő és kötéltechnikai mentő, továbbá kutyás kereső és búvár technikai szakterületi minősítésekkel
rendelkeznek.
2019-ben három járási önkéntes mentőcsoport katasztrófavédelmi gyakorlata zajlott le. Ezen felül a
mentőcsoportok bevethetőségének ellenőrzése érdekében 23 sikeres riasztási gyakorlatot tartottunk. Az elmúlt
évben 7 esetben került sor önkéntes mentőcsoportok részleges alkalmazására, mely alkalmak elsősorban
eltűnt személyek kereséséből, viharkárokkal összefüggő beavatkozásokból adódtak.

6.

A gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettség, lebiztosított eszközök és
szolgáltatások adatai:

A települési és a területi veszélyelhárítási tervben foglalt feladatok végrehajtása érdekében kijelölésre került
392 munkagép és gépjármű. A kijelölt eszközök bevethetőségéről szemle keretében győződtünk meg.

7.

A közbiztonsági referensek katasztrófavédelmi feladatokba történő bevonása:

Az illetékességi területünkön 29 közbiztonsági referens és polgári védelmi ügyintéző segíti a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv munkáját, és a polgármesterek védelmi igazgatási tevékenységét. A referenseket a
települési kockázatok folyamatos nyomon kísérése és a veszélyelhárítási tervek éves felülvizsgálata mellett
bevonjuk a kockázati helyszínek ellenőrzésébe, a önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek
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tavaszi, vizek kártételei elleni és a téli, rendkívüli időjárásra történő felkészülési feladatokkal összefüggésben
a településüket érintő adatokat pontosítják, a polgári védelmi szervezetekbe beosztott személy- és a
lebiztosított eszköz változások határozatait elkészítik.

8.

Az illetékességi területünkön kijelölt befogadó helyek:

Az elmúlt időszakban - a kitelepítési és befogadási feladatokra történő felkészülés keretében - valamennyi
befogadóhely alkalmasságát ellenőriztük.

9.

Lakosságtájékoztatás,
szolgálatteljesítés:

közintézményekkel

való

kapcsolattartás,

közösségi

2019-ben is lezajlott a „Nyitott szertárkapuk” elnevezésű rendezvény, mely a tűzoltó laktanyák és
felszerelések bemutatását szolgálta. Az ifjúság felkészítésének népszerű formája a 2012. évtől alkalmazott
közösségi szolgálat. Jelenleg 36 oktatási intézménnyel van érvényben lévő együttműködési megállapodásunk.
2019 -ben 381 diák összesen 1818 óra közösségi szolgálatot teljesített a kirendeltségen.

Megjegyzés: A 2017-es kiemelkedően magas adatot
a Nagyerdei Stadion kiürítési gyakorlatán részt vettek nagy száma eredményezte.

A külső védelmi tervgyakorlatok során az érintett településeken élő lakosság felelevenítette a követendő
magatartási szabályokat a veszélyes üzemben bekövetkező esemény során. Katasztrófavédelemmel,
tűzvédelemmel kapcsolatos tájékoztató előadásokat tartottunk a járási székhelyeken (Debrecen, Derecske,
Hajdúszoboszló, Nyíradony) a szociális, család- és gyermekjóléti központokban dolgozó munkatársak
részére.
Lakosságtájékoztatás keretén belül a társasházak tűzvédelméről, a szabadtéri / külterületi égetés szabályairól,
az ár-és belvíz felkészülési feladatokról, szélsőséges (téli-nyári) időjárással összefüggő követendő magatartási
szabályokról, a kéménysepréssel kapcsolatos tudnivalókról, a CO mérgezésről és a füstérzékelőkről
tájékoztattuk a lakosságot.

10. Felkészüléssel (téli, árvízi) kapcsolatos feladatok végrehajtása:
A kirendeltség tervezetten, kiemelten készült az árvizek elleni védekezésre és a rendkívüli téli időjárással
összefüggő eseményekre. Ennek keretében az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek állományának
felkészítése kiterjedt az ilyen jellegű feladatok során történő beavatkozásokra is.
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Amennyiben tűzeset során lakhatatlanná vált ház lakóit kellett ideiglenesen rokonoknál, ismerősöknél, illetve
önkormányzatok által biztosított épületekben elhelyezni, azt lakosságvédelmi intézkedés keretében oldottuk
meg. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával ezen esetek kezelésére külön eljárásrendet dolgoztunk
ki, mely jól vizsgázott a gyakorlatban, a krízislakások betöltötték a feladatukat.

12. Bel- és kültéri vízelvezetők szemléje:
A vizek kártételei elleni védekezésre történő felkészülés keretében nagy hangsúlyt fordítottunk a bel- és
külterületi vízelvezetők szemléjére, annak megállapítása érdekében, hogy azok alkalmasak-e funkciójuk
ellátására. A korábbi évek tapasztalataihoz viszonyítva további javulást állapítottunk meg a vízelvezetők
karbantartottságában.

IV.

A TŰZOLTÁSOKRÓL ÉS A MŰSZAKI MENTÉSEKRŐL

13. Az illetékességi terület tűzvédelme:
A Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség alárendeltségében működő Debreceni Hivatásos Tűzoltóság
valamint a Hajdúszoboszlói és Nyíradonyi Katasztrófavédelmi Őrsök 36 településen és 2531 km2 területen
látják el a tűzoltási műszaki mentési feladatokat.
A 2019-es évben két önkormányzati tűzoltóság, kilenc önkéntes tűzoltó egyesület, valamint két létesítményi
tűzoltóság felett gyakoroltuk a szakmai felügyeletet és irányítást.

14. Számok, statisztikai adatok, tűzesetek-műszaki mentések-beavatkozást igénylő
események, összehasonlító adatok:
A tűzoltóságok beavatkozási tevékenységét a területi sajátosságok és az időjárási körülmények alapvetően
határozták meg. Elsődlegesen a szabadtéri valamint az otthon jellegű létesítményekben keletkezett tűzesetek,
továbbá a viharkárokkal és közúti balesetekkel összefüggésben végrehajtott műszaki mentések voltak a
legmeghatározóbb területek.

A katasztrófavédelem helyi tűzoltó egységei 2019-ben 102 embert mentettek meg a tűzesetek, műszaki
mentések helyszínén történő beavatkozásaik során.
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alapján 1182 tűzesethez, és 1181 műszaki mentéshez történtek.

A beavatkozást igénylő események 99 %-ban a legalacsonyabb riasztási fokozatú (1../1.K.) erők-eszközök
alkalmazásával került felszámolásra. A téves jelzések 2018-hoz képest 4%-kal emelkedtek. A tűzjelző
rendszerről érkező jelzésekhez való vonulások száma a téves jelzések közel felét alkotják, amely 25%-os
csökkenést mutat a 2018 évhez képest.

15. A tűzesetek jellemzői:
A tüzek túlnyomó többsége 267 esetben, szabad területen keletkezett a száraz időjárás következtében. A
beavatkozások darabszáma - 211 - az otthon jellegű létesítmények tűzeseteinél volt még jelentős, melyek
közül 34 alkalommal panelépületben keletkezett tűzeset. Kéménytűznél 30 esetben, mezőgazdasági
létesítményben, illetve tárolási létesítményben 18 és 20 esetben kellett beavatkoznunk.

16. A műszaki mentések jellege:
A műszaki mentések eloszlás szerint a következőképpen alakultak. Közúti baleseteknél 220 esetben,
életmentés 241 esetben történt, elemi csapás, viharkár 328 esetben. Szénmonoxid mérgezés 55 esetben
történt. Fakidőlésnél 271 esetben kellett munkálatokat végezni. Vízkár 84 esetben volt. Egyéb esetekben 65
alkalommal történt beavatkozás.
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17. A 2019. év néhány kiemelkedő káresete:
2019. május 21-én Debrecenben a Piac utcán egy kétemeletes, tetőtér beépítéses épületben keletkezett tűz.
Egységeink beavatkozásának köszönhetően a tűz a szomszédos lakásokra nem terjedt tovább. Az épületből
80 főt menekítettünk ki, személyi sérülés nem történt.
2019. december 30-án Debrecen Zrínyi utcán egy lakóépület mögé épített műhelyben keletkezett tűz. A
helyszínen az ott tárolt PB palack felrobbant. A kiérkező tűzoltó egységek a tűz lakóházra történő átterjedését,
továbbterjedését megakadályozták, a tüzet eloltották. Az eset során személyi sérülés nem történt.
2019. február 29-én Hajdúszováton a Szabadság utcában megközelítőleg 10 hektár, gondozatlan közterületen
égett a száraz avar, és a tűz a viharos erejű szél következtében átterjedt a terület szomszédságában lévő
nádüzemre is.
2019. április 26-án Hajdúszoboszló Szováti útfélen működő üzemben egy munkavállaló présgép alá szorult.
A beszorult személy súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

18. Képzések és gyakorlatok:
Kiemelt figyelmet fordítottunk a tűzoltási/műszaki mentési alapfeladatok szakszerű végrehajtására, illetve az
ezekhez szükséges feltételek megteremtésére a készenléti feladatot ellátó állomány tekintetében. Az éves
kiképzési tervekbe a helyi sajátosságokhoz igazodva beépítésre került az ár és belvíz elleni védekezésre, a
szabadtéri tűzoltásra, valamint a szélsőséges időjárási körülmények okozta műszaki mentésekre történő
felkészülési feladatok is. Meghatároztuk azokat a feladatokat, amelyekre az irányító és beavatkozó állományt
fel kellett készíteni.
A tűzoltó egységeinknél 2019-ben 6 ellenőrző és 12 szituációs begyakorló gyakorlat, valamint 75
helyismereti foglalkozás zajlott le. A gyakorlatok szervezésénél, végrehajtásánál az életszerűséget vettük
alapul. A gyakorlatok célja a megfelelő eseménykezelés elősegítése volt.

19. Gyakorlatok végrehajtása
Részt vettünk a 2019-ben tervezett területi szintű ellenőrző gyakorlatokon, így áprilisban Nádudvaron az
Agrokémia Zrt-nél, májusban pedig Debrecenben a DELOG Kft telephelyén. Vízbeadási, füstkamra és
daruemelési gyakorlatokat tartottunk, de jelentős média érdeklődést kapott a 2019. év végén megrendezett,
bajba jutott légijármű kutató - mentő együttműködési gyakorlat, amelynek megvalósításában részt vett a
rendőrség, a mentőszolgálat, a vöröskereszt és a honvédség állománya is. A gyakorlat helyszínéül a debreceni
repülőtér szolgált.
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Illetékességi területünkön két önkormányzati tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: ÖTP) működik. Az
ÖTP-k a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységüket a működési terület szerinti hivatásos tűzoltóparancsnoksággal kötött együttműködési megállapodás alapján, a megállapodásban foglalt településeken,
elsődleges műveleti körzetükben végezték.
A beavatkozó Önkéntes Tűzoltó Egyesületek szakmai felügyeletét, irányítását Balkány, Bököny, Geszteréd,
Szakoly, Nyírábrány, Fülöp és Álmosd településeken látjuk el. Hajdúszoboszlón és Hajdúszováton
hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel van érvényes együttműködési megállapodásunk. A
beavatkozó ÖTE-k megfelelő szinten végzik a megállapodásban vállalt tűzoltási-műszaki mentési
feladataikat.
Az önkéntes tűzoltó egyesületek részére 2019-ben kiírt pályázat során segítséget nyújtottunk az egyesületek
vezetőinek a sikeres pályázatok elkészítéséhez. A pályázó ÖTE-k összesen 8.393.035 Ft értékben nyertek
támogatást. Az együttműködési megállapodás alapján, az ÖTE-k részére a létrák, kötelek, mászóövek
terhelési próbáját, a nyomótömlők nyomáspróbáját valamint a légző palackok töltését térítésmentesen
végezzük.

V.

HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG
A szakterület munkáját a preventív, szolgáltató hatósági tevékenység jellemezte. Egyik fő cél a megelőzés
hatékonyságának növelése, ennek érdekében a szezonálisan jelentkező kockázati tényezőkre vonatkozóan
adtunk ki közleményt, valamint tájékoztatást az állampolgárok számára. Tevékenységünket az egyeztetések,
konzultációk kezdeményezése, a rendszeres kommunikáció, az előre gondolkodás és a gördülékeny
együttműködés jellemezte. Figyelmet fordítottunk a tűzvédelmi szakterületen dolgozó kollégák
gyakorlatorientált szakmai képzésére, valamint végrehajtottuk az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
módosításával kapcsolatos felkészítéseket is.

21. Tűzmegelőzési szakterület:
Hatósági tevékenységünkben meghatározóak a tűzvédelmi szakterület ellenőrzési és engedélyezési eljárásai.
A kirendeltség több mint 6.000 eljárást folytatott le, 2690 ellenőrzést végzett és 504 esetben szakhatóságként
járt el.

A hatósági ügyek esetében a beépített automatikus tűzjelző berendezések számának növekedése
tapasztalható, viszont a közérdekű bejelentések és panaszok száma jelentősen visszaesett a korábbi
évekhez képest.
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kiválasztását megelőzően – rendszeresen a helyi sajátosságok figyelembevételével - prognosztizáltuk a
kockázatokat. Ennek eredményei azt mutatták, hogy az ilyen módon végrehajtott, megelőző szemlélet
képes a várható veszélyhelyzetekre, kockázati tényezőkre történő tényleges felkészülést és a
kapcsolódó feladatok meghatározását segíteni. Az állampolgárok biztonsága érdekében végzett
ellenőrzésekkel, - úgy, mint a szabadtéri tüzek megelőzése érdekében végzett ellenőrzések, oktatási
intézmények, a középmagas, magas lakóépületek ellenőrzései, a zenés-táncos szórakozóhelyek rendőrséggel
közös ellenőrzései, a beépített tűzjelző berendezések téves átjelzéseinek vizsgálatai, a karácsonyi vásárok
ellenőrzései - a jogszabályokban foglalt előírások maradéktalan betartatása – a biztonság elősegítése - volt a
célunk. A létesítmények biztonságos működésének elősegítése érdekében hajtottuk végre
ellenőrzéseinket.
2019-ben tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseket folytattunk le a középiskolákban. A tűzvédelmi előírások és
használati szabályok betartásával kapcsolatban a hibák kijavítása a hatósági eljárások és az utóellenőrzések
eredményeként megtörtént. Az ellenőrzéseket megelőzően konzultációs lehetőséget biztosítottunk az érintett
intézményeknek, ezzel is törekedve a hibák gyors, megelőző feltárására és a szakmai támogatásra.
Több jelentős beruházás esetében jártunk el tűzvédelmi szakhatósági jogkörben, így közreműködtünk a
National Instruments Hungary Kft. valamint a Debreceni Egyetem beruházásainak engedélyezésében, ezzel
öszzefüggésben pl. a Debrecen, Böszörményi úti tenisz ill. munkacsarnok építési és használatbavételi
ügyeiben. A Debrecen - Pallag, Mezőgazdász utcai műfüvespályát lefedő csarnok, a Debrecen, Tüzér u. 4.
szám alatti irodaépület, a Párizsi Udvar III., a Nemzetközi Iskola, a Hungaropharma Logisztikai Központ, a
Firelight Kft. raktár épület, a Püspöki Hivatal bővítés, az Inter-Trafic Management Szolgáltató Kft. és a
Thyssenkrupp építési és használatbavételi eljárásaiban. A TEVA Zrt. területén a technológiában bekövetkező
változások miatt jellemzően a veszélyes töltetű nyomástartó berendezések engedélyezési dokumentumait
vizsgáltuk.

22. Iparbiztonsági szakterület:
A kirendeltség ellenőrízte a veszélyes anyagokkal foglalkozó és küszöbérték alatti üzemeket, a közúti, vasútiés légi veszélyes áruszállítást. Létfontosságú rendszerek tekintetében szakhatóságként jártunk el. A
megelőzést előtérbe helyezve, társhatóságok bevonásával ellenőrzéseket szerveztünk, valamint végrehajtottuk
az országos ellenőrzési akciókat. A kirendeltség illetékességi területén 24 veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzem - 4 felső, 6 alsó -, és 14 küszöbérték alatti található.
A kirendeltség a jogszabályban előírt üzemeltetői kötelezettség során ellenőrizte az üzemeltetők (belső
védelmi-, és súlyos káresemény elhárítási terv) gyakorlatait ezzel segítve elő a szakszerű beavatkozást.
A veszélyes áru szállítására vonatkozó követelmények betartatása érdekében rendszeres közúti és vasúti
szállítás ellenőrzést tartottunk saját hatáskörben, társhatóságokkal közösen, egyéni-, regionális- vagy országos
akcióban. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a felderítésben kimutatható eredményesség leginkább az M3M35-M4 autópályákra volt jellemző.
Közúti veszélyes áru szállításban 21, míg vasúti veszélyes áru szállítás során 6 hatósági eljárás került
lefolytatásra. A veszélyes áru szállítására irányuló ellenőrzéseink elősegítették a biztonságos közlekedést, és a
veszélyes áruszállításból eredő balesetek megelőzését.
Közúton három baleset történ, melyből két esetben nem került veszélyes anyag a környezetben, egy esetben
maró folyékony savas szervetlen anyag került ki kb. 2000 liter mennyiségben. A hatósági eljárás során
megállapításra került, hogy a szállítás szabályos volt.
2019. március 03-án Mikepércs, Vasút utca végén vasúti átjáróban motor vonat és Ford Ranger szgk.
ütközött. A gépjármű vezetője beszorult a járműbe. A tűzoltó egységek feszítő vágó berendezés segítségével a
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nem sérültek meg. A terepjáró a platóján szállított 10 db 10 kg-os JOKER 77 WP megnevezésű (UN2775)
por alapú réz-hidroxid lemosó anyagot, mely III. kat. kiskereskedelmi forgalomban is kapható gombaölő szer.
Ebből a szállítmányból 5 zsák az ütközéskor lerepült a platóról a vasúti töltésre, 5 zsák maradt a platón, 3 zsák
megsérült, tartalmának egy része kiszóródott. A sérült személyt mentő helikopter elszállította, súlyos
életveszélyes sérülésekkel. A tűzoltó egységek a rendőrségi helyszínelés követően feszítő vágó berendezés
segítségével a pályatest és a motorvonat közzé szorult gépjármű kerekét kiszabadította. A motorvonat saját
erejéből letolatott a roncsról. A roncsot kamion mentő, emelő csörlő segítségével eltávolította a pálya testről,
illetve el is szállította.
2019. május 14-én egy Mercedes teherautó 6 db 1000 literes IBC tartályt szállított és felborult. A tartályokban
3264-es UN számú vas 3 szulfát volt folyékony állapotban. Az IBC tartályokból kettőből teljesen elfolyt, egy
sérült tartályból pedig folyamatosan szivárgott a veszélyes anyag. A kiérkező egység légzőkészülékben zóna
meghatározással az elsődleges felderítést elvégezte, sérült személyt nem talált, így a lezárt az útszakasz
biztosítására és a kiérkező egységek fogadására készült fel. A Db/Bázis vegyi konténerre málházott veszélyes
anyag szivattyú segítségével a sérült tartályból az anyagot egy kármentő edénybe átfejtette. Az eset során
személyi sérülés nem történt. A leriasztott Katasztrófavédelmi Mobil Labor a helyszíni mérések során a
levegőben veszélyes, mérgező anyag koncentrációt nem mutatott ki.
2019. október 25-én Debrecen, Rakovszky Dániel utcán egy Ford Escort típusú személygépkocsi sávváltás
közben összeütközött egy ipari gázokat szállító ADR-es tehergépjárművel. Az eseményben a veszélyes áru
csomagolóeszközei nem sérültek meg, a veszélyes áru kiszabadulás veszélye nem állt fenn.
Vasúti veszélyes áru szállítás során egy baleset történt, mely során környezetre veszélyes hipoklorit oldat
szivárgott. Az esetet vizsgálata során az áru feladója és szállítója szankcionálásra került.
2019. július 3-án Nyírábrány vasútállomáson felső töltő, illetve ürítőnyílással ellátott, légmentesen zárt kocsi
80 UN 1791 Hipoklorit oldat 8, II, Környezetre veszélyes veszélyes áruja szivárgott. Az eljárás során
megállapításra került, hogy a veszélyes áruból 1070 kilogramm jutott a szabadba. Az eljárás kapcsán
megállapításra került, hogy a szabálytalansággal kapcsolatban a veszélyes áru töltőjét és egyben feladóját,
valamint a veszélyes áru fuvarozóját terheli a felelősség.
Létfontosságú rendszerelemek kijelölésével kapcsolatos szakhatósági eljárás tárgyi időszakban: A tárgyi
évben létfontosságú rendszerelemek kijelölésével kapcsolatos szakhatósági eljárás 5 esetben indult. Négy
megkeresés infokommunikációs technológiák ágazatba, 1 az energia ágazathoz tartozott, melyben
hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást adott ki szakhatóságunk.
A hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatban valamennyi település rendelkezik szerződéssel, hatósági
eljárásra okot adó körülmény nem merült fel. Munkánk során nyomon követtük a közszolgáltatás alakulását,
zavartalanságát és felkészültünk a szükség szerinti hatósági beavatkozásra.

VI.

Az állomány képzése, képzettsége
Az alapfeladatok ellátásának humán feltételei biztosítottak. A személyi állomány stabil, a beosztások
feltöltöttsége megfelelő. A fluktuáció mértéke az elmúlt évhez képest nem változott számottevően, az
utánpótlás biztosított. Az állomány tervszerű utánpótlását az elmúlt évben is kiemelten kezeltük, rendszeres
volt a toborzási tevékenységünk.
Több kolléga részesült magasabb szintű elismerésben, mely a szakmai munka színvonalát, az elhivatottságot
és a beavatkozások szakszerűségét is tükrözi.
Magyarország Belügyminisztere „Bátorság érdemjel” elismerésben részesítette a debreceni tűzoltóság két
beosztott tűzoltóját.
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főigazgatója 3 kollégát részesített
„Hősies helytállásért” elismerésben.
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munkatárs igazgatói elismerést kapott. A települési önkormányzatok a megyei tűzoltónap keretei között 23
kollégánkat részesítettek elismerésben.

VII.

Társszervekkel való együttműködés

A kirendeltség kiváló kapcsolatot ápol az önkormányzatokkal, a társ- és rendvédelmi szervekkel és a civil
szerveződésekkel. A közbiztonság javítása érdekében a társszervekkel közös ellenőrzéseket (tűzvédelmi,
közúti- és vasúti veszélyes áru szállítását) hajtottunk végre.

VIII.

A kirendeltség működésének tárgyi feltételei

A kirendeltség részére biztosított források megfelelő alapot teremtettek a szakmai és egyéb feladatok
zökkenőmentes és szakszerű végrehajtására. 2019-ben az informatikai szakterületen történt fejlesztések közül
kiemelendő a NAS mentési és fájlszerverek beüzemelése a hajdúszoboszlói és nyíradonyi katasztrófavédelmi
őrsökön. A debreceni tűzoltóság épületében kiépítésre került a Gépészeti Vezérlő Rendszer, ami a riasztási
feladatok hatékonyságát segíti elő.

IX.

Összegzés, a következő időszak feladatai

A kirendeltség működését a stratégiai végiggondoltság jellemezte, közbiztonsági rendeltetését betöltötte.
Mivel a megelőzés valamennyi szakterületen alapvető kérdés, az igazgatóság prognózisaihoz igazodtak
hatósági lépéseink, a műveleti képességek.
Kapcsolatunk szorosabbá vált a rendvédelmi és a közigazgatási szervekkel, külön hangsúlyozva az átalakult
védelmi igazgatási szereplőkkel történő közös munkát, együttgondolkodást. Tevékenységünk hatékonyabbá
vált, csökkenő ráfordítással, csökkenő esetszám mellett nőtt a megmentett életek száma, a megmentett értékek
volumene. Illetékességi területünk minden állampolgára és együttműködő partnere az idén is számíthat a
kirendeltség minden munkatársára és a közös helytállásra a veszély órájában.
Az elkövetkező időszakban is fontos feladatunk folyamatosan fejleszteni a hivatásos tűzoltók elméleti és
gyakorlati felkészültségét, a szakmai színvonal megtartása érdekében; támogatni az önkéntes tűzoltó
egyesületek és önkormányzati tűzoltóságok szakmai munkáját; folytatni a tűzmegelőzést célzó tájékoztatási
tevékenységet a lakosság biztonságának növelése érdekében.

