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A 50/2014. számú BM OKF főigazgatói intézkedés 2. számú melléklete alapján:

Humán
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon (továbbiakban HTP) az állománytábla szerinti létszám
71 fő (66 fő készenléti állomány, 5 fő hivatali munkaidőben dolgozó). A HTP-hez tartozik a
Cigándi Katasztrófavédelmi Őrs (továbbiakban: CKVŐ), melynek állománytábla szerinti
létszáma 20 fő (18 fő készenléti állomány, 2 fő hivatali munkarendben dolgozó), melyből 1 fő
a létszámhiány. A 2016 évben indulásra tervezett Tolcsvai Katasztrófavédelmi Őrs
(továbbiakban: TKVŐ) tervezett létszáma 19 fő. A TKVŐ állományába felvett 11 főből 5-en
az Encsi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon teljesítenek szolgálatot. Felsoroltakon kívül a
FITP-n Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományában lévő 4
fő közfoglalkoztatott dolgozik (1 fő takarító, 3 fő ügyviteli alkalmazott). Az állománytábla
szerinti beosztásokhoz szükséges iskolai végzettségekkel az állomány rendelkezik, kivételt
képez a sárospataki járás katasztrófavédelmi megbízottja (Somogyi Tamás tű. zls.) aki
számára szakmai felsőfokú végzettség megszerzése előírás, ő jelenleg a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem hallgatója 2014 szeptemberétől. Az érettségivel nem rendelkezők
közül 11 fő vállalta, hogy megszerzi az érettségit és megkezdték tanulmányaikat.
A TKVŐ szerparancsnoki beosztásaira tervezett 3 fő 2015 júniusában elvégezte a BM
Katasztrófavédelmi Oktatási Központban a szerparancsnoki képzést. Az újonc állományból a
gépjárművezető beosztásba tervezettek folyamatosan kerültek beiskolázásra szivattyúkezelői
képzésre és PÁV alkalmassági vizsgálatra, valamint a szivattyúkezelői képesítések
megszerzésére.
A HTP állománya a ruhapénz, a caffetéria mellett az állami ünnepek és Szent Flórián napja
alkalmából az alábbi előresorolásokban, előléptetésekben, valamint jubileumi jutalmakban
részesült:
A HTP, valamint a CKVŐ működési területe 120865 ha, lakosok száma 65280 fő, 57
település, melyből 4 város. A HTP működési területének veszélyeztetettsége több irányú.
Legjelentősebb veszélyforrások: az ár- és belvízveszélyek (Tisza folyó, Bodrog folyó, Ronyva
patak, Tolcsva patak), a hegyvidéki településeken előforduló hirtelen esőzések, a
nagymértékben megnőtt közúti áruszállítás, kamion forgalom (a 37-es számú, a 3719 számú, a
3814 számú közlekedési utak), a vasúti forgalom, a fokozottan veszélyeztetett erdőterületeken
előforduló tűzesetek.
2015-ben a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság készenléti szolgálatot ellátó
állománya, tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét a hatályos jogszabályok, szabályzatok
előírásait betartva végezte, eleget téve ezzel, a törvényben megfogalmazott kötelezettségének,
a szakmai felügyelet és a polgári lakosság elvárásainak.
A 2015. december 31-ig bezárólag 400 tűzeset, 145 műszaki mentés történt; 37 esetben
kaptunk téves jelzést és 3 esetben szándékosan megtévesztő jelzéshez vonultak egységeink. A
Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság ügyeletére 24 esetben jeleztek be
utólagosan tűzesetet, 31 esetben pedig kiérkezésünk előtt a lakosság felszámolta a jelzett
káreseményt.

A beszámolási év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai
A számos hatályba lépett új jogszabályt, azok végrehajtási rendeletét, a belső szabályzó
intézkedéseket az állomány megismerte és az abban foglaltakat a mindennapos munka során
hatékonyan alkalmazta. A szervezet átalakulásával összefüggő feladatok végrehajtását az

állomány végrehajtotta, a határidős feladatokat teljesítette. A képzések, kereszt- és
továbbképzések, rendkívüli oktatások keretén belül az állomány tagjai felkészültek a tűzoltási
és műszaki mentési feladatok felszámolására, a katasztrófák okozta károk elhárítására. A
jogszabályi változásokat mindenki a beosztásához szükséges mértékben elsajátította. Az
állomány fizikai állóképessége átlagon felüli, a szinten tartásához szükséges felszerelések,
eszközök biztosítottak. A szakmai és sport versenyeken a kitűzött célokat az állomány
teljesítette. A tervezett rendezvényeinket megtartottuk. Fokozott figyelmet fordítottunk a
megfiatalodott készenléti szolgálatot ellátó állomány szolgálati esoportokba történő
beilleszkedésére, hatékony szakmai munkára való nevelésére.

Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések
A lakosság XXL századi elvárásainak megfelelően a beérkezett jelzéseket (tűzeset, műszaki
mentés) haladéktalanul, az állomány a legjobb tudása szerint számolta fel, hajtotta végre, a
beérkezett visszajelzések alapján az állampolgárok legnagyobb megelégedésére. A készenléti
szolgálatot ellátó állomány tűzoltási és műszaki mentési tevékenységére, a munkavégzés
hatékonyságára, minőségére panasz, kifogás nem érkezett.

Lakosságfelkészítés
2015. évben a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tovább folytatta a széleskörű
lakosságfelkészítési tevékenységét. Ennek keretén belül került sor a működési területén lévő
járások közigazgatási vezetőinek, közbiztonsági referenseinek, oktatási, nevelési intézmények
pedagógusainak és tanulóinak és a térség lakosságának katasztrófavédelmi felkészítésére.
Ezen alkalmakkor került sor az újonnan kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzatból adódó
változások ismertetésére is.
A sátoraljaújhelyi járásban évente megszervezésre kerül a falugondnokok katasztrófavédelmi
felkészítése. Sátoraljaújhelyben 2015. évben is megrendezésre került a Zemplén Térségi
Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetséggel közösen a „Biztonság napja” rendezvény
Sátoraljaújhely város és a Magas-hegyi Sportcentrum területén az óvodás, az általános és
középiskolás tanulóifjúság, a felnőtt lakosság, az időskorúak és önkéntesek bevonásával.
Érmek részeként újraélesztési, magasból mentési és árvízi védekezési gyakorlat, mentési
bemutatókat láthattak és sajátíthattak el a résztvevők. A lakosság további tájékoztatása az
önkormányzatok és a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség honlapjain,
valamint a Zemplén Televízió képújságján keresztül valósul meg.

A végrehajtott felkészítések:
-

-

-

2015. január 21-én a sátoraljaújhelyi járás illetékességi területéhez tartozó települések
falugondnokai katasztrófavédelmi felkészítésére került sor.
2015. február 24-én a sátoraljaújhelyi járás, március 20-án a sárospataki járás
illetékességi területéhez tartozó települések óvodai és általános iskolai pedagógusok
részére katasztrófavédelmi felkészítés került levezetésre.
2015. május 21-én és október 16-án a sátoraljaújhelyi, 2015. május 15-én és november
26-án a sárospataki járás illetékességi területéhez tartozó települések közbiztonsági
referenseinek katasztrófavédelmi továbbképzésére került sor.
2015. szeptember 18. közreműködés a „Biztonság napja” rendezvény megszervezésé
ben és megrendezésében.

-

2015. november 18-án a sátoraljaújhelyi járás illetékességi területéhez tartozó
települések közigazgatási vezetőinek és a Zemplén Mentőcsoport parancsnokságának
katasztrófavédelmi továbbképzésére került sor.

Ifjúságfelkészítés
Az előző évekhez hasonlóan 2015-ben is a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi
Szövetséggel közös szervezésben a világhálón interaktív katasztrófavédelmi ifjúsági verseny
lebonyolítására került sor március 24-én a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség, március
25-én a Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, március 26-án a Kazincbarcikai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség és március 27-én az Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
oktatási intézményei részére. A versenyeken összesen 70 csapat vett részt. 2015. április 13-án
Hét településen került megrendezésre a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági
verseny megyei döntője a helyi fordulók győztes csapatainak részvételével, általános iskolai
és középiskolai kategóriákban. Térségünket a helyi vetélkedők győztesei, a Sátoraljaújhelyi
Esze Tamás Tagintézmény és az V. István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola
csapatai képviselték. Mindkét iskola tanulói győztesen kerültek ki a versenyből, így ők
képviselték Borsod-Abaúj-Zemplén megyét az országos versenyen, valamint hazánkat
Szlovákiában a Fiatal Életmentők kerületi és országos versenyén.

Supervisori ellenőrzések
A polgári védelmi terület meghatározó része az integrált hatósági megelőző tevékenységnek.
A Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állománya az elmúlt év során is
folyamatosan végezte a hatósági és egyes esetekben supervisori ellenőrzéseket. Az
ellenőrzések kiterjedtek a települési veszély-elhárítási, vízkár-elhárítási, valamint az
intézményi befogadási tervek meglétére, naprakészségére, a belterületi vízelvezető
rendszerek, a települések bel- és külterületén található földtani veszélyforrások, ár- és belvízi
kockázati helyszínek, víztározók, szabadtéri rendezvények helyszíneinek állapotára, kritikus
útszakaszokra, valamint a települési rendszeres hulladékszállításra.
Új tevékenységként jelent meg a nitrát érzékeny területeken lévő állattartó telepek
ellenőrzése. Az ellenőrzések a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési
területén túl az Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén a 3 fő
katasztrófavédelmi megbízott részvételével kerültek végrehajtásra.
Több esetben került sor hiányosságok feltárására, mely esetek megszüntetésére
utóellenőrzések kerültek betervezésre és végrehajtásra. A hiányosságok megszüntetése
hatékonyan csökkenti a káresemények bekövetkezésének valószínűségét.
Szakmai tevékenységünk során nagy segítséget jelent azon közbiztonsági referensek munkája,
akiknek vezetője felismerte a referensi munkakör fontosságát és így a kijelölt személyek
hatékonyan segítik a polgármester és ezzel együtt a település katasztrófavédelmi feladatainak
ellátását.

Vis maior ellenőrzések
2015-ben a vis maior ellenőrzéseken, melyek a bekövetkezett rendkívüli káresemények, azok
védekezési, illetve helyreállítási költségeinek ellenőrzésére irányultak a Sátoraljaújhelyi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állománya 12 alkalommal vett részt. Az ellenőrzéseken a
B-A-Z Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának képviselői és az

illetékes önkormányzatok képviselői vettek részt. A végrehajtott ellenőrzések alkalmával
kizárással nem kellett élni.

Ellenőrzések alakulása 2015-ben:

Tervezett
Kritikus útszakaszok
ellenőrzése
Ár- és belvízi létesítmények
Ár- és belvízi kockázati
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Földtani veszélyforrások
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Vízkár elhárítási tervek
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Védelmi igazgatás
2013. január 1-től a járási rendszer megalakulásával a védelmi igazgatási rendszer is átalakult,
a Helyi Védelmi Bizottságok is járási szinten jöttek létre, a Sátoraljaújhelyi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén Sátoraljaújhely, Sárospatak, valamint Cigánd
székhellyel.
A Sátoraljaújhelyi, Sárospataki és a Cigándi Helyi Védelmi Bizottságai (HVB) 2015. április
23-án tartották soros tavaszi üléseiket.
Napirendi pontjaik között szerepelt a HVB. 2015. munka- és feladattervének elfogadása, a
katasztrófavédelmi elnökhelyettesek beszámolója, valamint az ár- és belvízi védekezéssel
kapcsolatos felkészülés.
Az őszi soros ülésre a Sátoraljaújhelyi Helyi Védelmi Bizottságnál 2015. október 16-án, a
Sárospataki és a Cigándi Helyi Védelmi Bizottságoknál 2015. október 19-én került sor. A
napirendi pontok között volt a katasztrófavédelmi elnökhelyettesek beszámolója, valamint a
rendkívüli téli időjárásra történő felkészülés.
Rendkívüli ülés megtartására az elmúlt év során nem került sor.
A HVB katasztrófavédelmi elnökhelyettesek, munkacsoportok tagjai, valamint a
katasztrófavédelmi megbízottak folyamatosan részt vesznek az országos, illetve megyei
törzsvezetési és kommunikációs gyakorlatokon.
A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség által 2015. szeptember
hónapban szervezett „Biztonság napja” rendezvényen a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó
parancsnokság állománya részt vett, a helyi társszervekkel együttműködve.

Propagandamunka
2015 első negyedévében a HTP Szent Flórián napja alkalmából óvodás korú és általános
iskola alsó tagozatos gyermekek részére rajzpályázatot hirdetett. A beérkezett rajzokat a
Tűzoltóság laktanyájában kiállítottuk és természetesen a legjobban sikerült rajzok készítőit
díjazásban részesítettük. A díjakat a Szent Flórián napi koszorúzási ünnepségünkön adtuk át.

A tűzoltók és tüzes mesterséget végzők védőszentje Szent Flórián napját parancsnokságunk
2015. május 11-én ünnepelte meg a Szent István Római Katolikus Főplébánia melletti Flórián
szobornál. Az ünnepségen elismerések átadására került sor. Sátoraljaújhely Város Képviselő
testületé által alapított „Az év tűzoltója” címet a sátoraljaújhelyi tűzoltóságért kifejtett
hosszantartó, kimagasló, példamutató és áldozatos munkája elismeréseként 2015-ben Szabó
Sándor tűzoltó törzszászlós szerparancsnok kapta.

2015. július 20-tól - 24-ig Katasztrófavédelmi Tábort szerveztünk Hercegkút településen, ahol
63 gyermek vett részt az ország minden részéről.
Munkánkról,
tevékenységünkről,
lakossági
felhívásokról
folyamatos
tájékoztatással
szolgáltunk a helyi Zemplén Televízióban, az írott (Újhelyi Körkép, Zemplén Hírlap, Cigándi
Hírmondó)
és
elektronikus
médiákban
(wwvv.satoraljaujhely.hu,
www.cigand.hu,
www.sarospatak.hu, www.baz.katasztrófavédelem.hu). Beszámoltunk az aktuális időszak
káreseményeiről, sporteseményeiről. Felhívásokkal láttuk el az olvasókat a tűzesetek,
káresetek megelőzése érdekében.
Rendszeresen tartunk nyílt napokat gyermekek részére, ahol megismerhetik a tűzoltók
mindennapi életét, gépjárműveiket, felszereléseiket és működésüket.

Közösségi szolgálat
A HTP-n a 2014/2015-tanévben kilenc középiskolával kötött együttműködési megállapodás
alapján volt lehetősége a diákoknak a Katasztrófavédelmi Közösségi szolgálaton
(továbbiakban: KSZ) részt venni. Az Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség minden
hónapban 5 napot jelölt ki, amelyeken fogadni tudtuk a tanulókat. A „foglalkozások” a
tanulók órarendjéhez igazítva délután 14.00 órakor kezdődtek és 16.00 óráig tartottak. A KSZ
koordinációjára kapcsolattartó személyként a HTP állományából Bodnár Attila Pál tűzoltó
százados parancsnokhelyettes van kijelölve, aki a Közösségi szolgálat időpontjáról
tájékoztatja az iskolák kapcsolattartóit és előkészíti a Közösségi szolgálaton részt vett tanulók
részére kiállítandó igazolásokat. Mentorként a HTP állományából 6 fő (minden szolgálati
csoport szolgálatparancsnoka és rajparancsnoka) van kijelölve, akik a foglalkozásokat
levezetik és végzik a tevékenységgel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.

Önkéntes Tűzoltó Egy esületek
A HTP működési területén 10 Önkéntes Tűzoltó Egyesület (továbbiakban: ÖTÉ) működik
(Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, Hollóháza ÖTÉ, Komlóskai Önkéntes Tűzoltó,
Táj- és Környezetvédő és Foglalkoztatást Elősegítő Egyesület, ÖTÉ Pálháza, ÖTÉ Tolcsva,
Sátoraljaújhelyi és Dohánygyári ÖTÉ, Kenézlő, Zalkod, Viss, Györgytarló Önkéntes Tűzoltó
Egyesület, Cigándi Önkéntes Tűzoltó Egyesület; Tolcsvai Zemplén Mentőszervezet és
Önkéntes Tűzoltó, Településszépítő, Környezetvédő, Foglalkozást Elősegítő Hagyományőrző
Egyesület, Kovácsvágási Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület). Mind a 10 ÖTÉ
rendelkezik együttműködési megállapodással. A Sátoraljaújhelyi és Dohánygyári ÖTÉ, a
Komlóskai Önkéntes Tűzoltó, Táj- és Környezetvédő és Foglalkoztatást Elősegítő Egyesület,
a Kenézlő ÖTÉ, valamint a Kovácsvágási Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület nem
rendelkezik gépjárművel, a Hollóháza ÖTÉ, az ÖTÉ Pálháza, az ÖTÉ Tolcsva, a Cigándi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, a Tolcsvai
Zemplén
Mentőszervezet
és
Önkéntes
Tűzoltó,
Településszépítő,
Környezetvédő,
Foglalkozást Elősegítő Hagyományőrző Egyesület rendelkezik gépjárművel.
A fenti ÖTE-k közül 2015. decemberében kötöttünk együttműködési megállapodást a
Tolcsvai Zemplén Mentőszervezet és Önkéntes Tűzoltó, Településszépítő, Környezetvédő,
Foglalkoztatást Elősegítő, Plagyományőrző Egyesülettel, valamint a Kovácsvágási Polgárőr és
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel.

A 2015-ben a HTP tűzoltóparancsnoka és műszaki biztonsági tisztje a már működő nyolc
ÖTE-nél munkavédelmi, biztonságtechnikai és szakmai ellenőrzéseket folytatott le

negyedévenként, melyek során megállapítható volt, hogy az OTE-k tulajdonában lévő
(gépjármű, mentőszerszámok, kisgépek, szivattyúk, légzésvédelmi eszközök, stb.) eszközök,
felszerelések időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálata nem volt elvégezve anyagi fedezet
hiányában.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, és a Magyar Tűzoltó Szövetség által, az
Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 2015. évi támogatására kiírt pályázatra a HTP működési
területéről minden ÖTÉ pályázott, nyert, majd kötött Támogatási Szerződést a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal felújított légzőkészülékekre, tűzoltó felszerelésekre és
védőeszközökre, valamint képzésekre (Műszaki Mentés Gépeinek kezelői tanfolyama).

Értékelés
A 2015-es év nagy kihívást jelentett a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
minden egyes dolgozójának. A fiatal állomány ellenére megbirkóztunk minden egyes
feladattal.
A munkatervben foglalt, valamint az év közben adódó feladatokat a legjobb tudásunk szerint
végrehajtottuk. Az elvégzett munkánk során a társszervekkel és más szervezetekkel,
önkormányzatokkal, intézményekkel, felügyeleti szervekkel, civil szervezetekkel törekedtünk
a jó együttműködésre.
Az elődökhöz méltóan szerepeltünk a különböző szakmai és sport versenyeken. A működési
területünkön található önkormányzatokkal, önkéntes tűzoltó egyesületekkel jó kapcsolatot
tartottunk fenn, melyre a következő években is törekedni fogunk.
A személyi állomány példamutató munkájára, támogatására továbbra is szükségünk lesz a
következő évben és években is.

A következő év feladatai
2016-ben is fontos feladata a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak a
polgármesterek, jegyzők felkészítése, a közbiztonsági referensek továbbképzése, a polgári
védelmi szervezetek felkészítése, a járási mentőcsoportok felkészítése, a lakosság
felkészítése, és az ifjúság felkészítése.
Folyamatos supervisori ellenőrzések, szükség esetén vis maior ellenőrzések.
A járási Védelmi Bizottságok munkájában való aktív részvétel.
A FITP működési területén működő szakmai civilszervezetekkel való kapcsolattartás.

