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Tűzoltás, műszaki mentés
A Sátoraljaújhelyi Hívatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban HTP), valamint a Cigándi
Katasztrófavédelmi Örs (továbbiakban 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.

2016-ban 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 lakosság elvárásainak.
A 2016. december 31-ig bezárólag 224 tűzeset, 212 műszaki mentés történt; 110 esetben
kaptunk téves jelzést és 5 esetben szándékosan megtévesztő jelzéshez vonultak egységeink. A
Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság ügyeletére 15 esetben jeleztek be
utólagosan tűzesetet, 22 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 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
csoportokba történő beilleszkedésére, hatékony szakmai munkára való nevelésére.

Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések
A beérkezett jelzéseket (tűzeset, műszaki mentés) az állomány a legjobb tudása szerint
számolta fel, a beérkezett visszajelzések alapján az állampolgárok megelégedésére. A
készenléti szolgálatot ellátó állomány tűzoltási és műszaki mentési tevékenységére, a
munkavégzés hatékonyságára, minőségére panasz, kifogás nem érkezett.
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Lakosságfelkészítés
2016. év során 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, valamint a térség lakosságának
katasztrófavédelmi felkészítésére. A képzéseken kiemelt hangsúlyt kapott a 2015. évben
hatályba lépett Országos Tűzvédelmi Szabályzat.
Sátoraljaújhelyi járásban évente megszervezzük a falugondnokok
felkészítését, melyet az elmúlt évben Bózsva településen tartottunk.

katasztrófavédelmi

2016. évben is megrendezésre került Sátoraljaújhelyben a Zemplén Térségi Katasztrófa és
Polgári Védelmi Szövetséggel közösen a „Biztonság napja” rendezvény a városközpont és a
Magas-hegyi Sportcentrum térni étén az óvodás, az általános és középiskolás tanulóifjúság, a
felnőtt lakosság, az időskorúak és önkéntesek bevonásával. A rendezvény során újraélesztési,
magasból mentési 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
valósult meg.
A végrehajtott felkészítések:
-

2016. január 28-án a sátoraljaújhelyi járás illetékességi területéhez tartozó települések
falugondnokainak katasztrófavédelmi felkészítése.

-

2016. február 05-én, június 09-én, szeptember 22-én, valamint december 01-én a
Cigándi járás illetékességi területéhez tartozó települések közbiztonsági referenseinek
katasztrófavédelmi továbbképzésére került sor.

-

2016. február 18-án a sátoraljaújhelyi járás, március 04-én a sárospataki járás
illetékességi területéhez tartozó települések óvodai és általános iskolai pedagógusok
részére katasztrófavédelmi felkészítés került levezetésre.

-

2016. február 29-én, május 27-én és szeptember 21-én és december 01-én a
sátoraljaújhelyi járás illetékességi területéhez tartozó települések közbiztonsági
referenseinek szakmai értekezletére került sor.

-

2016. március 31-én, június 29-én, szeptember 08-án, valamint december 01-én a
sárospataki járás illetékességi területéhez tartozó települések közbiztonsági
referenseinek katasztrófavédelmi továbbképzésére került sor.

-

2016. március 03-án a sátoraljaújhelyi járás illetékességi területén lévő polgárőr
szervezetek vezetőinek katasztrófavédelmi felkészítésére került sor Pálháza
településen.
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-

2016. március 08-án Aszaló községben a járási mentőcsoportok képviselőinek elméleti
és gyakorlati képzésére került sor mobilgát telepítéséből.

-

2016. szeptember 20-án a Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi
Szövetséggel közösen került megrendezésre a „Biztonság napja” rendezvény.

-

2016. november 16-án a sátoraljaújhelyi járás Helyi Védelmi Bizottsága illetékességi
területéhez tartozó települési vezetők, önkéntes tűzoltó-parancsnokok és mentőcsoport
parancsnokok katasztrófavédelmi továbbképzésére került sor Hollóháza településen.

Köteles és önkéntes polgári védelmi szervezetek felkészítése:
Az elmúlt év során tovább folytattuk a települési önkéntes mentőcsoportok megalakítását. A
Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén 2016. évben 11
településen alakult meg önkéntes települési mentőcsoport (Alsóberecki, Mikóháza, Hollóháza,
Kovácsvágás, Györgytarló, Olaszliszka, Tolcsva, Vajdácska, Ricse, Nagyrozvágy,
Lácacséke).
Polgári védelmi felkészítést az év során, 11 helyszínen (Sátoraljaújhely, Pálháza, Mikóháza,
Hollóháza, Alsóberecki, Filkeháza, Füzérkajata, Sárospatak, Zalkod, Ricse, Nagyrozvágy)
226 fő részére tartottunk.
A kiképzések során az önkéntes és települési polgári védelmi szervezet megjelent tagjai
általános katasztrófavédelmi ismeretekből, polgári védelmi kötelezettséggel összefüggő
jogokból és kötelezettségekből, a lakosságvédelmi feladatokból, a riasztási, értesítési
rendszerből, valamint alapvető munka- és balesetvédelmi szabályokból kaptak felkészítést.
Az elméleti felkészítést követően a résztvevők a vízkár elleni védekezést gyakorolták,
nyúlgát, bordás megtámasztás és ellennyomó medence kiépítését hajtották végre.
Az év során felkészített önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek részére a riasztási
gyakorlatok minden esetben eredményesen végrehajtásra kerültek.

Ifjúságfelkészítés
A Borsod-Abaúj-Zeinplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. évben is a Zemplén
Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetséggel közösen szervezte meg a helyi
(kirendeltség) szintű interaktív katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt az általános iskolák,
valamint a középiskolák tanulói részére.
Az interaktív katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre 28 általános iskolai csapat és 24
középiskolai csapat nevezett be. (Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség 6 általános iskola
4 középiskola) Tiszaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (4 általános 4 középiskola)
Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség (12 általános iskola 14 középiskola) Encsi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség (2 középiskola 6 általános iskola).
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A helyi szintű, interneten zajló interaktív verseny nyertesei jutottak tovább a megyei,
gyakorlati elemekkel bővített versenyre. A B-A-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Ifjúsági
verseny 2016. április 13-án Mezőkövesden a Kavicsos-tó környékén került megszervezésre. A
verseny eredmények: általános iskolás korosztályban I. helyezést ért el a Petőfi Sándor
Református Általános Iskola (Sátoraljaújhely) „Szürkefarkasok” csapata. Középiskolás
korosztályban I. helyezést ért el az V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium,
Árpád-Házi Szent Margit Általános Iskola (Sátoraljaújhely) „Pap növendékek” csapata. így
ismét sátoraljaújhelyi diákok képviselhették Borsod- Abaúj-Zemplén megyét 2016. április
23-án Budapesten, a közös rendőr-és tüzoltónapon megtartott felmenő rendszerű ifjúsági
katasztrófavédelmi verseny országos döntőjén.
Az országos rendezvényen negyvenhárom csapat szállt versenybe az elsőségért, a húsz-húsz
általános és középiskolai együttes mellett szerbiai, illetve meghívottként a tavalyi döntő két
első helyezettje is megmérette magát a tizenegy állomásból álló versenypályán.
A felmenő rendszerű országos ifjúsági katasztrófavédelmi versenyt az általános iskolások
között a Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola csapata nyerte, míg
középiskolások között az V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-Házi
Szent Margit Általános Iskola csapata a 4. helyezettel azonos pontszámot elérve 5. helyen
végzett (a verseny szorosságát bizonyítja, hogy a 2. 3., 4. helyezettek között mindössze 1-1
pont különbség volt). Az elmúlt évek során a tanulóifjúság körében végzett felkészítő
munkánk eredménye lett az országos első helyezés, melyre nagyon büszkék vagyunk.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviseletében a
Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola tanulói 2016. április 27-én
Szlovákiában (Kassán) vettek részt a Fiatal Életmentők Polgári Védelmi ifjúsági verseny
járási fordulóján.
Magyarország képviseletében a Sátoraljaújhelyi Petőfi Sándor Református Általános Iskola
tanulói 2016. június 08-10. között Szlovákiában (Vágbesztercén) részt vettek a Fiatal
Életmentők Polgári Védelmi ifjúsági verseny országos döntőjén, ahol a 65 induló csapatból a
35. helyezést érték el.
Ellenőrzések:
A polgári védelmi terület meghatározó része lett az integrált hatósági megelőző
tevékenységnek.
A
Sátoraljaújhelyi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
állománya
folyamatosan végezte a hatósági és egyes esetekben supervisori ellenőrzéseket.
Az ellenőrzések a települési veszély-elhárítási, vízkár-elhárítási, valamint az intézményi
befogadási tervek meglétére, naprakészségére, a belterületi vízelvezető rendszerek, a földtani
veszélyforrások, ár- és belvízi kockázati helyszínek, víztározók, szabadtéri rendezvények
helyszíneinek állapotára, kritikus útszakaszokra terjedtek ki.
Az elmúlt év decemberében új feladatként jelentkezett, hogy váltásos rendben Miskolcon a
Vízügyi Hatóságon dolgozó kollégák munkáját segítettük a 3 fő katasztrófavédelmi megbízott
részvételével.
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Supervisori ellenőrzések
-

2016. február 25-én Ricse településen a Zempléni Vízmű Kft. Ricsei telephelyén
supervisori ellenőrzésére került sor,

-

2016. július 20-án Nagyhuta
ellenőrzésére került sor,

-

2016. szeptember 28-án Sátoraljaújhely településen belterületi vízelvezető supervisori
ellenőrzésére került sor.

településen

belterületi

vízelvezető

supervisori

A supervisori ellenőrzések a meghívott társhatóságok közreműködésével zajlott, és a feltárt
hiányosságok, a visszaellenőrzések időpontjáig kijavításra kerültek.

Vis m aior ellenőrzések
2016. évben a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állománya 45 alkalommal
vett részt vis maior ellenőrzésen, melyek a bekövetkezett rendkívüli időjárási események,
azok védekezési, illetve helyreállítási költségeinek ellenőrzésére irányultak.
Az ellenőrzéseken a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatalának képviselői és az illetékes önkormányzatok munkatársai vettek
részt. A végrehajtott ellenőrzések alkalmával kizárással nem kellett élni.

Védelmi igazgatás
A járási rendszer megalakulásával a védelmi igazgatási rendszer is átalakult, a helyi védelmi
bizottságok járási szinten jöttek létre, a Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
működési területén Sátoraljaújhely, Sárospatak, valamint Cigánd székhellyel.
2016. április 19-én került sor a Sátoraljaújhelyi, Sárospataki és a Cigándi Helyi Védelmi
Bizottságok soros tavaszi üléseire, ahol a katasztrófavédelmi elnökhelyettesek számoltak be
az elvégzett feladatokról, az ár- és belvíz elleni védekezésre való felkészülés helyzetéről,
valamint a napirendi pontok között szerepelt a védelmi bizottságok 2016. évi munka- és
feladattervének elfogadása.
Az őszi soros ülésre a Sátoraljaújhelyi Helyi Védelmi Bizottságnál 2016. október 24-én, a
Sárospataki Helyi Védelmi Bizottságnál október 21-én és a Cigándi Helyi Védelmi
Bizottságnál október 26-án került sor. A napirendi pontok között szerepelt a
katasztrófavédelmi elnökhelyettesek szakmai beszámolója, valamint a rendkívüli téli
időjárásra történő felkészülés.
Rendkívüli védelmi bizottsági ülés megtartására az elmúlt év során nem került sor.
A Helyi Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi elnökhelyettesei, a munkacsoportok tagjai,
valamint a katasztrófavédelmi megbízottak folyamatosan részt vettek az országos, illetve
megyei törzsvezetési és kommunikációs gyakorlatokon.
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Oktatás, képzés, gyakorlatok
A továbbképzés, kiképzés gerincét a készenléti szolgálatot ellátó állomány éves kiképzési
terve, gyakorlatterve, valamint a tűzoltás vezetésére jogosultak, az ügyeletesek és a
gépjárművezetők továbbképzési terve alkották.
Elsődleges cél az éves kiképzési terv összeállításánál, hogy a képzés tematikája vegye
figyelembe a helyi körülményeket, veszélyforrásokat, sajátosságokat, mint például a területi
elhelyezkedés, földrajzi viszonyok, szélsőséges időjárási tényezők következményei, veszélyes
ipari üzemek, közlekedés terén bekövetkezett változásokat, fokozott figyelmet szenteljen a
legújabb beavatkozási módszerek, eszközök megismerésének, valamint kiemelt területként
foglalkozzon a központi, illetve területi szervek által kiadott intézkedésekkel.
Az éves kiképzési terv meghatározza, hogy naponta, hetente mennyi óraszámot kell kötelező
jelleggel az elméleti és a gyakorlati képzésre fordítani, de lehetőséget biztosít további
foglalkozások megtartására is.
A helyismereti foglalkozásokat és a szituációs begyakorló gyakorlatokat minden esetben
megtartottuk, az ütemezés szerinti létesítményben, biztosítva a készenléti szolgálatot ellátó
állomány helyismereti készségének fejlesztését, elősegítve a biztonságosabb és hatékonyabb
munkavégzést.
2016-ban a HTP, a CKVŐ-vel összesen 12 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot hajtott végre,
melyből 6 nappali, 6 éjszakai gyakorlat volt. Mindhárom szolgálati csoport 12 helyismereti és
4 szituációs begyakorló gyakorlaton vett részt. A személyi állomány beriasztására 1
alkalommal került sor. A gyakorlatok során az állomány a kapott szerelési feladatot jó szinten
hajtotta végre. Az elméleti foglalkozásokon és a szerelési gyakorlatokon szerzett ismereteket
megfelelően alkalmazták a gyakorlatok során, s ezek tapasztalatait a további munkavégzés
alkalmával hasznosították.

Roncsvágási gyakorlat 2016.07.13. Sárospatak

2016-ban 1 alkalommal vettünk részt az előre láthatóan vagy hirtelen megnövekedő
bejelentések és az informatikai hálózat teherbírásának teszteléses gyakorlatában.
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2016-ban Kisvárda HTP-vel közösen a CKVŐ vízből mentési gyakorlaton 6 alkalommal vett
részt, Dombrád településen.
A tűzesetek, műszaki mentések felszámolását végző állomány elméleti és gyakorlati
ismereteinek szinten tartása, bővítése mellett a képzési tematikában jelentős szerepet kap a
beavatkozói állomány fizikai állóképességének szinten tartása és fejlesztése, aminek fokozott
jelentősége van az árvíz, a hosszantartó szárazba-, erdő- és vegetációtüzek, lakóháztüzek,
műszaki mentések felszámolása során. Ez irányú felkészülés eredményességét hivatott
elősegíteni a továbbképzési tervben szereplő kötelező sportfoglalkozás, valamint a helyi és
megyei, országos szintű tűzoltósport és sportrendezvényeken való részvétel.
A személyi állomány kiképzésének, továbbképzésének színvonala, minősége az értékelt
időszakban megfelelt a szakmai elvárásoknak.

A XXV. Flórián kupa I. helyezett csapata 2016.04.22. Encs

Az állomány a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) és
a BAZ MKI és az Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség által szervezett továbbképzéseken
részt vett, a szükséges ismereteket elsajátította. A BM KOK által indított szaktanfolyamokra
és az alapfokú gépjármű vezetéstechnikai képzésre az igényeknek megfelelően folyamatosan
iskoláztuk be dolgozóinkat.

Képesítés előírása:
2 fő a beosztásához előírt felsőfokú tanulmányait végzi a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.
Sárospatak Járás Katasztrófavédelmi megbízott jelenleg utolsó éves hallgató.
A műszaki-biztonsági tiszti beosztást megbízással ellátó személy szeptemberben kezdte meg
tanulmányait katasztrófavédelmi irányítás szakon.
A BM KOK Tűzvédelmi szervező szakirányon 1 fő, szerparancsnoki képzésen 4 fő kezdte
meg 2016 szeptemberétől tanulmányait.
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Humán tevékenység
A HTP az állománytábla szerinti összlétszám 69 fő (64 fő készenléti állomány, 5 fő hivatali
munkaidőben dolgozó), létszámhiány nincs. A CKVÓ állománytábla szerinti létszáma 20 fő
(18 fő készenléti állomány, 2 fő hivatali munkarendben dolgozó). A 2017. IV. negyedévében
indulásra tervezett Tolcsvai Katasztrófavédelmi Őrs (továbbiakban: TKVŐ) tervezett
létszáma 19 fő. A TKVÓ állományába felvett személyek közül 6 fő teljesít szolgálatot a HTPn. Fentieken kívül a HTP-n 5 fő közfoglalkoztatott dolgozik, (1 fő takarító, 4 fő ügyviteli
alkalmazott).
A hivatásos tűzoltó-parancsnokságok és katasztrófavédelmi őrsök készenléti szerállományáról
szolgálatszervezésének szabályairól szóló 7/2016. számú BM OKF intézkedés alapján a HTP
napi készenléti létszáma 14 fő, a CKVŐ létszáma 4 fő, a TKVŐ létszáma 4 fő.
Az állományból érettségivel nem rendelkező 11 fő vállalta, hogy megszerzi azt és megkezdte
tanulmányait, közülük 4 fő eddig sikeresen le is vizsgázott.
A gépjárművezető beosztásba tervezett állomány
vezetéstechnikai képzésen való részvétele folyamatos.

szivattyúkezelő

képzéseken

és

2016-ban 1 fő hivatali munkarendben dolgozó kérte áthelyezését másik katasztrófavédelmi
igazgatósághoz. A HTP állománya a ruhapénzt, illetve az igényelt cafetéria elemeket
hiánytalanul megkapta.
Az állomány az állami ünnepek és Szent Flórián napja alkalmából BM alkalmazás utáni,
főigazgatói, megyei igazgatói, valamint jubileumi jutalmakban részesült.
2016-ban először kapott az állomány a 2015 évi teljesítménye után teljesítmény juttatást.

Szociális tevékenység
A nyugdíjas kollégák éves. találkozóját, 2016. október 8-án tartottuk meg. A nyugállományú
kollégákkal a kapcsolattartás folyamatos. A hagyományok ápolása lehetőséget ad arra, hogy
az egymást követő generációk kicseréljék tapasztalataikat, megismerjék egymás munkáját és
megfigyelhetik az idő előrehaladásával a fejlődés ütemét, és menetét.
A BAZ MKI Szociális Bizottságának támogatását az állomány gyermekszületés, temetési
segély, lakhatási támogatás formájában vette igénybe.

Alkalmassági vizsgálat
Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai
alkalmasságáról, közalkalmazotti és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a
szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról
szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelettel szabályozott foglalkozás
egészségügyi orvosi vizsgálatokat a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
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Területi Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központ orvosa végezte
2016. január, február, március hónapjaiban. Az időszakos orvosi felülvizsgálatra, valamint az
időszakos pszichikai alkalmassági vizsgálatra kötelezettek „Alkalmas” minősítést kaptak. A
vizsgálatokon a teljes állomány részt vett.
Az időszakos orvosi felülvizsgálatot követően az állomány fizikai állapotfelmérését
elvégeztük, melyen minden résztvevő magfelelt, 1 fő mentesül a fizikai állapotfelmérés alól
mivel kora a felső korhatárt meghaladta. A BM OKF pszichológiai csoportjánál az
igényeknek megfelelően folyamatosan vizsgáztak a gépjárművezető kollégák.

Fegyelmi helyzet
A beszámolási időszakban, kettő esetben 1-1 főnél - közlekedési szabálysértés miatt fegyelmi eljárások lefolytatására került sor, melyek pénzbírsággal zárultak.
Soron kívüli kifogástalan életvitel ellenőrzés elrendelésére nem került sor.

Ellenőrzések
2016. december 31.-ig 233 ellenőrzés történt a Sátoraljaújhelyi HTP-n, az alábbi
megoszlásban:
-

BM OKF ellenőrzés:

1

Megyei Ellenőrzési Szolgálat:
-

KjMSZ ellenőrzés:

28

-

KVK ellenőrzés:

31

Parancsnok, Pkh, Őrspk ellenőrzések:

173

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek
A Sátoraljaújhely HTP működési területén 14 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,
György tarló Önkéntes Tűzoltó Egyesület; Cigándi Önkéntes Tűzoltó Egyesület;
Kovácsvágási Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület; Zempléni Lánglovagok Egyesület,
Alsóberecki Tűzoltó és Polgárőr Egyesület, Karcsa Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, Vágáshuta
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Pusztafalu Önkéntes Polgárőr és Tűzoltó Egyesület). 13 ÖTÉ
rendelkezik együttműködési megállapodással a FITP-vel. A Sátoraljaújhelyi és Dohánygyári
ÖTÉ; a Komlóskai Önkéntes Tűzoltó, Táj- és Környezetvédő és Foglalkoztatást Elősegítő
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Egyesület; a Kenézlő, Zalkod, Viss, Györgytarló Önkéntes Tűzoltó Egyesület; a
Kovácsvágási Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Zempléni Lánglovagok Egyesület
nem rendelkezik gépjárművel, a Hollóháza ÖTÉ; ÖTÉ Pálháza; ÖTÉ Tolcsva; Cigándi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, az Alsóberecki
Tűzoltó és Polgárőr Egyesület, a Karcsa Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, a Vágáshuta
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Pusztafalu Önkéntes Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
rendelkezik gépjárművel.
A 2016-ban a Sátoraljaújhely HTP tűzoltóparancsnoka és műszaki biztonsági tisztje 10 db
ÖTE-nél munkavédelmi, biztonságtechnikai és szakmai ellenőrzéseket folytatott le, melyek
során megállapítható volt, hogy az ÖTE-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 2016. évi támogatására kiírt pályázatra a Sátoraljaújhely 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).
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Tűzoltó Szövetség szervezésében 2016. május 07-én került sor
Kovácsvágás településen az önkéntes tűzoltó egyesületek megyei versenyére, valamint itt
került megrendezésre a megyei tűzoltó és rendőrnap.

Közösségi szolgálat
A Sátoraljaújhely HTP-n a 2016/2017-es tanévben 9 középiskolával kötött együttműködési
megállapodás alapján van lehetősége a diákoknak közösségi szolgálaton (továbbiakban: KSZ)
részt venni. Az Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség minden hónapban 5 napot jelöl ki,
amelyeken fogadni tudjuk a tanulókat. A „foglalkozások” a tanulók órarendjéhez igazítva
délután 14.00 órakor kezdődnek és 16.00 óráig tartanak A tanítási szünet idején a
foglalkozások általában délután kerülnek megtartásra. A KSZ koordinációjára kapcsolattartó
személyként a Sátoraljaújhely HTP állományából 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
Sátoraljaújhely HTP állományából 6 fő (minden szolgálati csoport szolgálatparancsnoka és
rajparancsnoka) van kijelölve, akik a foglalkozásokat levezetik és végzik a tevékenységgel
kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.
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Propagandamunka
2016-ban is Katasztrófavédelmi Tábort szerveztünk Hercegkút településen, ahol közel 60
gyermek vett részt az ország minden részéből.
Munkánkról, tevékenységünkről, lakossági felhívásokról folyamatos tájékoztatással
szolgáltunk a helyi Zemplén Televízióban, az írott (Újhelyi Körkép, Zemplén Hírlap, Cigándi
Hírmondó) és elektronikus médiában fww w.s at o ral iau ihe 1y.hu, vvww.sarospatak.hu,
www.cigand.hu, www.baz.katasztrofavedelem.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.

Egyéb tevékenységek
Az illetékességi területünkhöz tartozó polgármesteri hivatalokkal, oktatási intézményekkel és
egyéb közüzemekkel kapcsolatunk kiváló, melyet erősítünk rendezvényeken való
megjelenéssel, bemutatók tartásával.

Sport, versenyek
A készenléti állomány fizikai megőrzése céljából igyekszünk biztosítani a napi sportolást. A
laktanyában egy jól felszerelt kondicionáló terem van, mely egy helyi cég felajánlásából
valósult meg. A városban lévő műfüves pályát térítésmentesen használhatjuk. Télen, vagy
rossz időben van lehetőségünk a Városi Sportcsarnokba bejutni egy-egy órára.

A vizsgált időszakban a következő eredményeket értük el:
2016. 05. 20. BM OKF Országos Atlétika bajnokság( BAZ Megye )

1. hely

Csabai Tamás zls.
Csorna Miklós tömi.
Csizmár Róbert örm.
Bállá János örm.
2016. 04. 21. BM Terepfutó bajnokság (egyéni)
Bállá János örm.

37. hely

Csizmár Róbert örm.

44. hely
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2016. 06. 02. BM Atlétika, váltó futás ( BAZ Megye)

5. hely

Csabai Tamás zls.
Csorna Miklós törm.
Csizmár Róbert örm.
Bállá János örm.

2016. 06. 14-15 BM OKF Labdarúgás (BAZ Megye)

2. hely

Braun Zsolt ftőrm.
Dalcos László zls.
Orosz Péter ftőrm.
Szabó Sándor tzls.

Értékelés
2016- ban a munkatervben foglalt, valamint az év közben adódó feladatokat a legjobb
tudásunk szerint végrehajtottuk. Az elvégzett munkánk során a társszervekkel és más
szervezetekkel, 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 következő év feladatai
2017-ben feladata a HTP-nek a Tolcsvai Katasztrófavédelmi Őrs beindítása, az újonc
állomány befogadása, képzése. A tűz és káreseteknél a szakszem, gyors munkavégzés,
valamint az állampolgárok biztonságérzetének, javítása az alábbiakkal: a személyi állomány
folyamatos képzése mellett, polgármesterek, jegyzők felkészítésével, a közbiztonsági
referensek továbbképzésével, a polgári védelmi szervezetek, a járási mentőcsoportok, a
lakosság és az ifjúság felkészítésével, települési önkéntes mentőcsoportok megalakításával, a
járási védelmi bizottságok munkájában való aktív részvétellel, valamint a HTP működési
területén tevékenykedő szakmai civilszervezetekkel való kapcsolattartással.
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