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Tűzoltóparancsnok

Az Ózdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság az egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi
szerveként,

a

Borsod-Abaúj-Zemplén

Megyei

Katasztrófavédelmi

Igazgatóság,

Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége közvetlen irányítása alatt végezte
tevékenységét a beszámoló által érintett időszakban is. Integrált feladatait a 2011. évi
CXXVIII. tv. (továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 1996. évi XXXI. tv. (továbbiakban
tűzvédelmi törvény) és végrehajtási rendeletei, továbbá belső szabályzókban meghatározottak
szerint látja el.
A HTP működési területe 2012.01.01-i indulásakor 29 települést ölelt fel, ez az Aggteleki
Katasztrófavédelmi Őrs működésének megkezdésével 27, majd a Pétervására KvŐ
megalakulásával 26 településre csökkent. Településeink közt 3 város található, köztük Ózd,
amely a megyében is kiemelkedő, 67 középmagas épülettel rendelkezik. Működési területünk
462,19 Km2 területet, 62163 fő lakosságot és 26030 lakást ölel fel.
Működési területünk legnagyobb veszélyforrásai közt tartjuk nyilván az Ózdi Acélművek
Kft.-t, amely tevékenységéből adódóan kiemelten tűzveszélyes és a Farkaslyuk településen
működő Safeguard Medical (Hungary) Kft-t, amely technológiájában erősen mérgező gázokat
használ. Veszélyeztető tényezőként megjelenik a területünkön található több, elavult,
túlzsúfolt, idősek és cselekvésükben vagy mozgásukban korlátozott személyek gondozására
szakosodott intézmény, ahol az elmúlt években több káreset is történt. További veszélyeket
jelent a szűk, helyenként nehezen járható dombvidéki úthálózat, a közúti közlekedésben
megjelenő nagyszámú teherszállítmány, valamint a nagy kiterjedésű és sok esetben nehezen
megközelíthető, gondozatlan, vegetációval fedett terület.
Természeti veszélyforrások közt a Sajó folyó a legjelentősebb, de a számos kisvízfolyás
okozta káresetek és a villámárvizek kialakulásának kockázata sem elhanyagolható. A terület
korábbi bányászati múltja miatt az alábányászottság és az ezzel együtt járó földcsuszamlás,
valamint az illegális külszíni kitermelés is jelen van.
Mentő tűzvédelem
A HTP készenléti szolgálatot ellátó állománya, tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét a
hatályos jogszabályok, szabályzatok előírásait betartva végezte. A káresethez történő riasztást
az esetek túlnyomó többségében a Műveletirányítás utasítására hajtotta végre a beavatkozó

állomány, kiérkezésig annak szakmai irányítása mellett. A parancsnokságra érkező jelzések
száma elhanyagolható. A magasabb riasztási fokozat – társparancsnokságok erőit, eszközeit is
igénylő - elrendelésekor minden esetben, a jelentős eseményekhez pedig - a riasztási
fokozattól függetlenül - szükség szerint magasabb beosztású elöljáró vonult a helyszínre.
A megvalósult magasabb riasztási fokozatokat és a tűzvizsgálati eljárások számát az alábbi
táblázat tartalmazza:
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Ötös riasztási fokozat nem került elrendelésre.
A tájékoztató időszakában bekövetkezett tűz-és káresetek megoszlása az alábbiak szerint
alakult.

Tűzesetek megoszlása nemzetgazdasági jelleg szerint
Műszaki mentések fajta szerinti megoszlása
A diagramok által mutatott kép alapján elmondható, hogy a káresetek számának változása és a
mező-erdőgazdálkodás nemzetgazdasági jellegű területeken keletkezett tüzek száma azonos
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trend alapján változik, a többi eset az évek során sem kiugrást, sem jelentős mértékű
visszaesést nem mutat.
A jelentős számú vegetációban keletkezett tűzeset kiemelkedően nagy megterhelést jelent az
állományra fizikai és mentális szempontból egyaránt, emellett az eszközeink, járműveink
avulásában szintén jelentős szerepe van, pótlásuk, üzemeltetésük jelentős összegeket emészt
fel. A rövid időszak alatt jelentkező nagyszámú, ilyen jellegű káreset az egységeket jelentős
időre kivonhatja a terület tűzvédelméből.
Ezen káresetek megelőzésére való törekvés folyamatosan előtértben van, a kommunikációnk
fókuszpontjában áll.
A jelentős számú, egy típusú káreset a többi káresetnél megszerezhető rutin elmaradását
eredményezi, ezért a képzések, gyakorlatok rendszerében ezekre nagyobb hangsúly kerül. Az
ilyen területeken keletkezett káresetek felszámolásának hatékony, szakszerű kezelésére az
állomány felkészítése folyamatos, ennek megfelelően minden jellegű káresetnél történő
beavatkozást is sikeresen hajtották, hajtják végre.
A készenléti szolgálatot ellátó állomány tűzoltási és műszaki mentési tevékenységére, a
munkavégzés hatékonyságára, minőségére panasz, kifogás nem érkezett. A közérdeklődésre
számot tartó eseteknél a beavatkozás színvonaláról, az állomány helytállásáról kifejezetten
elismerően nyilatkoztak.
A szolgálati csoportok irányítását végző, azok tevékenységéért közvetlenül felelős
szolgálatparancsnokok, rajparancsnokok, szerparancsnokok az elméleti és gyakorlati
feladatok végrehajtása, a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység irányítása, és a
szolgálatszervezési feladatok terén a szakmai elvárásoknak megfelelően, magas színvonalon
tevékenykedtek, de ugyanez mondható el a beosztott tűzoltói, a gépjárművezetői, a
különlegesszer-kezelői állomány munkavégzéséről, hozzáállásáról is.
Önkéntes Tűzoltó Egyesületek
Parancsnokságunk 2016-ban négy, jelenleg három önkéntes egyesülettel áll együttműködési
megállapodásban. Az egyesületek az alábbi kategóriába kerültek besorolásra a jelenlegi
szabályzó szerint:
Borsodnádasd Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

II. kategória

Borsodbótai Önkéntes Tűzoltó, Településszépítő, Környezetvédő és Foglalkoztatást Elősegítő
Egyesület

II. kategória

Ózdi Fúvószenekar és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

III. kategória

A Borsodszentgyörgyi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel jelenleg nincs együttműködési
megállapodás. Az egyesület adószámát az ügyészség beszámolási kötelezettség elmulasztása
miatt felfüggesztette.
Az egyesületek közül a II. kategóriába soroltak kifejezetten aktívak. Több, a hivatásos
egységek erőforrásain túlmutató káresetnél jó eredménnyel, nagy szakmaisággal avatkoztak
be. Vállalt területük tűzvédelmében nagy szerepet játszanak, mindkét egyesület a működési
területünk távoli pontján működik. Emellett az egyesület a község közösségének életéből is
kiveszi a részét, társadalmi események szervezői, résztvevői.

Sikerrel szerepelnek az

önkéntes egyesületek támogatására kiírt pályázatokon, a pályázati forrásokat belátóan, jól
használják fel. A Borsodnádasd ÖTE adja az „Acél mentőcsoport” állományát, ezzel jogot
szerzett és élt is a mentőcsoportok támogatását célzó pályázatokon.
A pályázatokon elnyert támogatásokat az alábbi táblázat mutatja:
Borsodbóta

2016

2017

2018

2019

ÖTTE
Működési

750.000 Ft

700.000 Ft.

660.000 Ft

760.000 Ft

támogatás
Eszközbeszerzés
Borsodnádasd

140.000 Ft.
2016

ÖTE
Működési

220.000 Ft

támogatás
Szertárépítés
Eszköz

400.000 Ft
128.427 Ft.

beszerzés

2017

511.000 Ft
238.991 Ft

2018

2019

450.000 Ft

267.000 Ft

400.000 Ft

325.250 Ft

Polgári védelmi szakterület
PV szervezetek
A korábbi évben elkészített összesített Polgári Védelmi megalakítási terv alapján a járás 17
településén a polgári védelmi szervezetek átdolgozása megtörtént, így minden település új
szabályozók, új besorolás szerinti polgári védelmi szervezete megalakításra került. Létszáma
608 fő.
Az új megalakítási terveknek megfelelően a településeken a beosztó határozatok kiadása,
valamint a beosztási névjegyzékek összeállítása elkészült.
Települési polgári védelmi alapképzés került megtartásra a lenti táblázatban felsorolt
települések beosztottjai számára, ahol a beosztott állomány az alapképzési témakörökön,
tudásanyagon túl az árvízi, villámárvízi feladatokkal, azok gyakorlati megvalósításával is
megismerkedtek, a képzéseken az Országos Mentőszolgálat szakembere elsősegély nyújtási
ismereteket oktatott.
Az alapképzésen részt vett települések polgári védelmi szervezetinek riasztási gyakorlat is
végrehajtásra került.
A felkészítéseket és a riasztási gyakorlatokat a Kazincbarcika KvK kirendeltség vezetője
ellenőrizte és megfelelőre értékelte.

Végrehajtott felkészítések és gyakorlatok
Év
2016.

Pv szervezet alapképzés/ Pv szervezet riasztási
szakkiképzés

gyakorlat

Sajónémeti (alap)

Sajónémeti

TMCS
Sajónémeti
Sajópüspöki

Farkaslyuk (alap)

Farkaslyuk

-

Arló (alap)

Arló

Arló
Járdánháza
Borsodszentgyörgy

Ózd Parancsnokság (alap)

Ózd parancsnokság

Nekézseny
Csokvaomány

Lénárddaróc
Csernely
Bükkmogyorósd
Sáta
Uppony

2017

Hangony (szakkiképzés)

Hangony (10)

Kissikátor (szakkiképzés)

Kissikátor (10)

Domaháza (szakkiképzés)

Domaháza (10)

2018
Borsodnádasd (szakkiképzés)
Sajónémeti (szakkiképzés)
Sajópüspöki (szakkiképzés)
Bükkmogyorósd (szakkiképzés)

2019

Borsodbóta (szakkiképzés)
Sáta (szakkiképzés)
Nekézseny (szakkiképzés)

2017. évben a PV szervezetek alapképzése befejeződött, szakkiképzésükkel folytatódott a
felkészítésük.
Járási rendeltetésű mentőcsoport
A járási rendeltetésű mentőcsoport 2013. évben 24 fővel került megalakításra, „Acél
mentőcsoport” néven. A mentőcsoport beavatkozó állományát a Borsodnádasd Városi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület adja. 2013. 12.12-én, Szirmabesenyőn rendszerbeállító
gyakorlaton vett részt, majd 2014-ben Gesztely településen történő alkalmazásukkal Nemzeti
minősítést szereztek, amelyet 2018. 10.11-én Szendrő és Szalonna településeken sikeresen
megújítottak. 2016. 03. 08-án Aszaló községben mobilgát építő gyakorlaton vettek részt.

Ellenőrzések, szemlék
Az ellenőrzések során tapasztaltak alapján az önkormányzatok jól értelmezik a katasztrófák
elleni védekezéssel összefüggő feladataik jelentőségét, lehetőségeikhez mérten teljesítik a
velük szemben támasztott követelményeket. Elmondható azonban, hogy sok esetben az

anyagi lehetőségeik korlátozzák, a tisztázatlan tulajdoni viszonyok és a bonyolult jogi háttér
akadályozza a hatékony, eredményes munkájukat. Ezzel együtt az önkormányzatokkal a
kapcsolatunk kifejezetten jó, a kijelölt közbiztonsági referens hálózat jól működik.
A járás településeinek közbiztonsági referensei 2016 márciusában felkészítésen vettek részt az
Ózdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon, a felkészítés után mindannyian sikeres vizsgát
tettek.
A vizsgált időszakban a Helyi Védelmi Bizottság ülései az előírásoknak megfelelően évente
kettő alkalommal kerültek végrehajtásra, a megjelentek közti párbeszéd előremutató, a
megszabott feladatokat jól, szakszerűen hajtotta végre a Bizottság.

Közösségi szolgálat
Parancsnokságunk a működési területén található középiskolákkal – egy kivétellel –
együttműködési megállapodást kötött. Ezen túlmenően miskolci, egri, mátrafüredi iskolákkal
is szerződtünk, így összesen tíz intézmény diákjai kaptak lehetőséget a kötelező szolgálati idő
eltöltésére. A foglalkozások látogatottsága változó, de elmondható, hogy az elmúlt évekhez
képest folyamatosan csökken a bejelentkezések száma. Ez feltételezhetően a más fogadó
intézményeknél tapasztalható alacsonyabb elvárt látogatási intenzitásnak és kötöttségnek
köszönhető.
Iparbiztonsági szakterület
A szakterület feladataiban történő részvétel döntő többségében a veszélyes-árú szállítás
ellenőrzését jelenti. Parancsnokságunkon Czene Zsolt tű. szds rendelkezik közúti és vasúti
szállítási ellenőr végzetséggel, valamint kriminalisztikai felkészítéssel. Részt veszünk továbbá
a veszélyes anyagokat előállító és feldolgozó üzemek telephelyeinek ellenőrzésében,
azonosításában. Az állomány állandó résztvevője az ÓAM Ózdi Acélművek KFT. területén
végrehajtott SKET gyakorlatnak.
Műszaki szakterület
Az Ózdi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 3 db gépjárműfecskendőt, 1 db országúti
gyorsbeavatkozót, 1 db magasból mentő tűzoltó gépjárművet, 1 db vízszállító gépjárművet, 1

db ún. erdőtüzes gépjárművet, 2 db ügyintéző gépjárművet, 1 db csapatszállító járművet
valamint 1 db utánfutót üzemeltet.
A vizsgált időszakban az alábbi változás történt a parancsnokság gépjármű állományában.
2016 JHM-687
AYA-678
2017 PBZ-887

Suzuki Jimny ügyintéző gépjármű selejtezésre került
IFA L50 selejtezésre került
Rába R16 gépjárműfecskedő átvételre került

NWZ-528

Rába R16 gépjárműfecskendő átvételre került

NAR-172

Ford Transit átvételre került

ITU-437

Skoda Fabia átvételre került

GVY-069

MB-RBI TLF 2000 átadásra került

2018 GRY-044

MB RBI TLF 4000 átadásra került

2019 PSR-669

Suzuki Vitara átvételre került

A fenti változások eredményeként gépjármű állományunk minősége, átlag életkora és
futásteljesítménye nagyban javult úgy a beavatkozó, mint az ügyintéző járművek terén.
A gépjárművek üzemeltetése során nagy figyelmet fordítunk a BM OKF Főigazgatója és a
B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójának gépjármű üzemeltetésére
vonatkozó intézkedéseiben, valamint az Igazgatóság egyéb gépjármű üzemeltetéssel
kapcsolatos utasításaiban foglaltak maradéktalan betartására és végrehajtására.
Az Ózdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság épületeit 1988-ban adták át, helyiségei és szabad
terei megfelelő környezetet biztosítanak a munkavégzéshez és az állomány elhelyezéséhez. A
laktanyaépület szerkezeti állapota korának megfelelő, belső terei karbantartottak, tiszták, a
vizesblokkok teljes egészében felújítottak, a vízvezetékek többségében cserélve lettek. A
felújítás az igazgatóság által, a közfoglalkoztatott program dologi oldalának terhére beszerzett
eszközökkel és anyagokból lett végrehajtva. A nem tervezhető költségeket alapítványi
hozzájárulásból finanszíroztuk. A felújítás hozzávetőleg 2.400.000 Ft értékben valósult meg.
Az épületek nyílászárói, elektromos hálózata elavultak, azok felújítása, cseréje a lehetőségek

függvényében időszerű. Fűtésrendszere a kazánok 2009-ben történt cseréjével korszerűbbé
vált, azonban a kazánok cseréje záros határidőn belül esedékes.
A kiszolgáló épületek közül a tömlőszárító felújítása folyamatban van. A kopolit üveg
tartószerzete az évek során nagymértékben károsodott, az elemek kiesnek, így a felújítással a
balesetveszély elhárítása történik meg.
A laktanya hátsó udvarának burkolata a nagy igénybevétel és a fagyás miatt több helyen
sérült, felújítására javaslatot tettünk az Igazgatóságnak.
2016. évben a Parancsnokság kezelésében álló Ózd-Hódoscsépányi Sportpályán található
faház selejtezés után átadásra került a Tradíció és Haladás Alapítvány részére.
A Parancsnokság a vizsgált időszakban mind védőfelszereléssel, mind technikai eszközökkel
megfelelően volt ellátva a magas minőségű feladatellátáshoz, beavatkozásokhoz. Az állomány
egyéni védőeszközzel, védőfelszereléssel való ellátottsága folyamatosan biztosított volt.
Rendelkeztek az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzéshez szükséges
eszközökkel, felszerelésekkel. Az elmúlt időszakban több olyan eszköz beszerzése történt
meg, amelyek ezt az ellátottságot fejlesztették, vagy tartalékképzésre adott lehetőséget. Ennek
megfelelően az alábbi, jelentősebb tételek kerültek átvételre:
2016 évben

37 garnitúra R13 védőruha
1 db Dräger X-am 2500 típusú gázdetektor
1 db Dräger gyártmányú „A” típusú védőruha

2017. évben

21 db Sepura STP 9000 EDR rádió
1 db Dräger X-am 2500 típusú gázdetektor

2018. évben

1 db Honda benzinmotoros áramfejlesztő (szünetmentes tápforrás)

A személyi állománnyal kapcsolatos információk
Az Ózdi HTP állományának az aktuális létszáma 67 fő.
2017-ben egy fő különlegesszer-kezelő kérte áthelyezését a Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába, míg egy gépkocsivezető 2018-ban kérte
leszerelését. Mindkét üres státusz feltöltése megtörtént, így jelenleg a beavatkozó állomány
létszáma 63 fő, ami az állománytábla teljes feltöltöttségét jelenti. Az éves alkalmassági

vizsgálatokon 2019-ig mindenki megfelelően teljesített, azonban 2019-ben egy fő
egészségügyi okból nem kapott alkalmas minősítést. Jelenleg szolgálatot nem teljesít.
A beosztások egy kivétellel az előírtaknak megfelelő szakmai és polgári végzettség
rendelkező személyekkel kerültek feltöltésre. A műszaki-biztonsági tiszt beosztást ellátó
életkorára és közeli nyugdíjazására való tekintettel halasztást kapott az előírt képesítések
megszerzésére, ezzel együtt a beosztással járó feladatokat kiemelten jól elvégzi.
2019-ben a katasztrófavédelmi megbízott szülés szabadságát töltötte, 2020. második
negyedévében állt újra szolgálatba. Feladatait megosztva a parancsnokhelyettes és a
parancsnok végezte, az előírt és a nem tervezett feladatok végrehajtásában sem fennakadás,
sem elmaradás nem jelentkezett.
Fegyelmi eljárás a szabályok szándékos áthágásából adódóan nem indult a vizsgált
időszakban. Az indult eljárások minden esetben kártérítési eljáráshoz köthetően kerültek
lefolytatásra, három esetben önhibás gépjárműbalesetből, kettő esetben szolgálati igazolvány
gondatlan kezeléséből – eltűnéséből.
Az önhibás gépjárműbalesetek során indult eljárások az aktuális kártérítési szabályzat alapján
kerültek lefolytatásra, minden esetben kártérítés megfizetése és figyelmeztetésben való
részesítéssel zárult.
Közfoglalkoztatott programban egy fő ügyviteli és egy fő takarító státusszal rendelkezik a
Parancsnokság. Jelenleg a takarítói pozíció betöltött.
Ellenőrzések tapasztalatai:
A szakmai felügyeletet ellátó B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a
Kazincbarcikai
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parancsnokságunk tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét, illetve szolgálat ellátását. Az
ellenőrzések során kisebb hiányosságokat tapasztaltak, de ezek nem befolyásolták sem a
szolgálatellátást sem a káreseteknél történő beavatkozást. A hiányosságok elkerülése
érdekében megtettük a szükséges intézkedéseket.
Ellenőrzéseket az alábbi darabszámban hajtottunk végre
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rendszerességgel folytattunk szakmai vizsgálatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a
mindennapi rutinba beépülve hozta az elvárt eredményt, a rendszeresen vizsgáltak az
állománynál készség szintre kerültek.

Oktatás, képzés
A továbbképzés, kiképzés gerincét a készenléti szolgálatot ellátó állomány éves kiképzési
terve, valamint gyakorlatterve alkotja. A továbbképzés és gyakorlatok összeállításánál a BM
OKF által kiadott mindenkori vonatkozó intézkedés szerint jártunk el. A kötelezően előírt
gyakorlat darabszámon túl mind elméleti, mind a gyakorlatok számában többet határoztunk
meg az állomány részére, így a működési területünk sajátosságait mélyebben tudják vizsgálni,
a képzés gyakorlatiasabb. Elsődleges cél a káresetek azon fajtáira való felkészülés, amely a
helyi jellemzőkből adódóan alacsony gyakorisággal jelennek meg, vagy ismerten nagy
felkészültséget igényel.

Parancsnokságunk állományának tagjai rendszeresen képviselik az Igazgatóságot az országos
sportversenyeken, ahol rendszerint előkelő helyen végeznek, így járulnak hozzá az
igazgatóságok közti pontversenyben elért helyezéshez. A vizsgált időszakban több
versenyszámban nem talált legyőzőre a Parancsnokság tagja vagy csapat. A lépcsőfutó
megyei és országos versenyen Fábián Norbert tű. törzsőrmester minden évben korcsoportját
megnyerte, abszolút kategóriában minden alkalommal dobogón állt. Tulipán Attila c. tű.
főtörzsőrmester középtávon és terep-középtávon szerezte meg minden alkalommal a
korcsoport első helyet. Úszóink minden alkalommal a dobogón végeztek. A Nyíregyházán
megrendezésre kerülő Országos Tekeversenyt minden megrendezett évben magasan nyerte
csapatunk. 2018-ban III., 2019-ben II. helyen végzett futballcsapatunk a „Tűzkakas strandfoci
bajnokságon.
Emellett számos civil rendezésű sporteseményen képviselik a Katasztrófavédelmet
állományunk tagjai, így járulva hozzá kiemelkedően jó megítélésünkhöz.
Az Ózdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság csapata 2018-ban a megyei szakmai versenyen
Kazincbarcika HTP csapata mögött a második helyet szerezte meg.

A tájékoztatóban leírtakat összefoglalva megállapítható, hogy a Parancsnokságunk a vizsgált
időszakban a tevékenysége során eleget tett a jogszabályokból és a belső szabályozókból
eredő kötelezettségnek. A káresetek során magabiztosan, nagy szakmaisággal avatkozott be,
így biztosítva a terület megfelelő tűzvédelmét. Fejlődött a települések önvédelmi képessége,
ezt jól mutatja a korábbi évekhez képest alacsonyabb számú és kisebb kárértékkel zárult
természeti csapások által okozott káresetek. Helyesen működtetjük az információk
áramoltatására
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csatornákat,
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önkormányzatokkal példa értékű. A beszámolt időszakban a szervezet megítélése a civil
szféra szemszögéből kimondottan jó.
Fontos eredményként könyvelhető el a Parancsnokság személyi állományának elhivatottsága,
fegyelmezett magatartása, az egyenruhához méltó életvitele, integritásának megőrzése mind a
beosztottak, mind a vezetők vonatkozásában.
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