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1. A beszámolási

év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai:

Azországgyűlés 20II. szeptember 19-én elfogadta akatasztrőfavédelemről és a hozzákapcsolódó
egyes törvények módosításríról szóló 20II. évi CXXVIII. törvényt' mellyel létrejött egy új,
egységes katasztrőfavédelmi rendszer. A katasztrófavédelem hrárom fő szakterülete a ttvo|tősági, a
polgári védelmi és aziparbiztonsági lett.
2012. január 1. őta a Dunaújvrárosi Hivatásos Tuzoltő-parancsnokság a Fejér Megyei
Katasúrőfavédelmi Igazgatőság és a DunaújvrírosiKatasztrófavédelmi Kirendeltsé g irényításaalatt
végzi tevékenységét,mely elsősorban a tuzoltásí és műszaki mentési tevékenységreterjed ki.
Hatósági feladatköre a túzoLtő-parancsnokságnak nincs, a Dunaújvarosi Katasztrőfavédelmi
Kirendeltség lett az elsőfokú tűzvédelmi hatósági jogkör gyakorlója. A parancsnokság állománya
sztikség esetén tészt vesz a kirendeltség hatósági feladatainak végrehajtásában is. Az ítj szervezeti
rendszerben a költségvetési szerv a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatőság lett, a
munkáltatói jogkör gyakorlója pedig a Megyei Igazgatő.
A túz elleni védekezésrő|'a múszaki mentésről és a ttvoltőságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
30. $ (5) bekezdése alapjrín a túzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a
hivatásos tűZoltóság működési területén működő települési önkormiínyzat képviselő-testületének a
település tűzvédelmi helyzetéről, a tíjzvédelem érdekébentett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról. A 2014. év legfontosabb feladataí, célktttzéseivoltak' hogy ez előzó évek
tapasztalatait felhasználva a hibakat kijavítva a szetvezet minél hatékonyabb, költségtakarékosabb
műk<idését biztosítsuk. További célkitűzés volt, hogy december l_ével a Pusztaszabolcsi
Katasztrófavédelmi ors kezdje meg miíködését, melyet végrehajtottunk. Az őrs nem a meglévő
állomany és technika terhére alakult, hanem további egy gépjarműfecskendő lát eI szolgáLatot a
térségben4 főslétszámmal, így összesen 18 fővel növekedett a beavatkoző ál|omány létszétma.

2. Az
2.1

e|végzett feladatok' megtett intézkedések

HUMÁN SZAKTERÜLET

A

Dunaújvtírosi Hivatásos Tűzoltó_parancsnokság áLlománytáhla szerinti létszáma a
Pusztaszabolcsi Katasútőfavéde|mi Őrs indutását követően 90 fő. A törzs 6 főből ál1 (parancsnok,
parancsnok-helyettes, őrsparancsnok, műszaki biztonsági tiszt, 2 fő katasztrófavédelmi megbízott),
melyből az őtsparartcsnoki státusz betöltetlen. Dunaújvárosban a szo|gálati csoportok létszáma 2222 fő, míg Pusztaszabolcson 6-6 fő, akík 24148 órás váltásos rendben teljesítenek szolgálatot. A
készenlétiállomány vonatkozásában összesen 19 fő létszámhiányunk volrt 2014. év végén.A hiany
pótlásara 2015. év elején 8 fő került beiskolázásra, további 3 fo pedig másik tlszoltő'
parancsnokságról jelentkezett éú.hozzárlk A létszámhiany kompetuálásfua a napi készenlétiIétszám
csökkentésre keriilt.
Iétszétmcsökkentés oly mértékű, hogy amellett a működési tertilettink
védelmétbiztosítani fudjuk.
A készenléti állomany tekintetében elmondható, hogy megfelelő létszémbanvantílzoltásvezetésére
jogosult állomány, ellenben nehézséget okoz a rutinos gépjárművezetők hiánya. 5 fő végzett
felsőoktatási intézményben, akiknek már csak a nyelwizsgahiényzik a diplomájukhoz, további 1 fő
jelenleg végzi a szakirányú felsőfokú képzést,így atisztí állomany utanpótlása biztosított.

A

2.2 l'4í3 S.ZAKI

SZAKTERÜLET

A parancsnokságunkon

1 fo műszaki biztonsági tiszt végzi a mindennapi munka során jelentkező,
technikai jellegű problémák kezelését. A laktanyaépület az 50-es évek elején épült és azőta
jelentősen amortizáIődott, ezért elsődleges feladatunk megpróbálni állapotát a lehetőségekhez
mérten javítani. 20Í4. évben több felújítási munkálatra volt lehetőség alaktarryaépület tekintetében,
melynek köszönhetően az elhelyezési ktlrtilmények javultak. A teljes személyi állomany sajátjaként
vigyaz valamennyi eszközre berendezésre, így azok ellragéhan jelentős romlás nem tapasztalható.
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A parancsnokság készenlétiszeráIlomány a:
6f
ATEGO MBR 4000
I-es fecskend :
II-es fecskend r
:RENTAULT MIDLIJM 4000 4f
1f
Volvo Bronto Skylift 42
Emel :
1f
'Renault Kerax 6500
YízszáIIít :
1f
Tr{issan
Navarra
PáIya:
1 r @árhuzamosítva)
tFA
K-teher:
1f
Hírad tigyelet:
4f
Steyr MBR 4000
Pusztasz olcs:
;

I

Az IFA

k-teher kivételévelvalamennyi gépjármri korszerií, a kor színvonalának megfelel
kialakításír jaffiu. A jármiíveink _ bar megkímélt állapotban vannak _ néhany éven beltil elég
id sek lesznek althoz, hogy cseréjtik indokoltÍá válhat Ennek el jeleként 2014. évben azt
tapasztaltuk, hogy jelent sen ntjvekedett a jármrívek mriszaki meghibásodásainak szálna,
szervizigénye. Valamennyi gépjármii fel van szerelve a rendeltetéséhez sziikséges 1egmodernebb
eszk z<jkkel, melyek miiktjdése kifogástalarr, feltilvizsgálatuk, karbantartásuk folyamatos.
Valamennyi el írt karbariartás elvégzésrekerÍil, feltilvizsgálat hianyában eszk z nem kerÍil
bevetésre.

A

teljes személyi allomany rendelkezik valamennyi el írt véd felszereléssel, melyek állapota
megfelel .
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Dunarijvárosi Hivatásos Trizolt -parancsnokság mríktjdésitertilete a Pusztaszabolcsi
Katasár favédelmi Órs indulását k vet en 24 teleptilésb l á1l (1. sz. melléklet), amelyekel a
lakosság szétma meghaladja a 130000 f t. A mÍik<idésiteriilet kiterjedése t bb mint 1200l<rr(, a
teleptilések megk zelíthet sége a nagy távolságok k vetkeztében sok esetben id igényes volt, az
rs mtiktjdésévelez az a:ány jelent sen javult. A tertiletiink n jelentkez karesemé4yek
felszámolásában 9 tjnkéntes tílzolt egyestilet (Baracs, Daruszentmikl s, Dunavecse,

A

Kunszentmikl s, Mezofalva,Pusztaszabolcs, Szalkszentmárton, Tass, Velence) segít, vannak akik a
távolság miatt gyakran el bb kiérnek a karhelyszínre, mint a hivatásos egységek.
A parancsnokság egységeit 2014. évben 579 esetben riasztották az alehbi megoszlásban:
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A

működési teriilet naEY, továbbá jellemzően ipari és üdülő terület, aminek köszönhetően az
eseményszrám évek óta hasonlóan magas, az őrs miatt megnövekedett működési területnek
köszönhetően aZ elkövetkezendő években tovabbi emelkedés prognosztizáIhatő. A műszaki
mentések szÍnna a viharkarok mellett anagy kiterjedésű működési terület tfthálőzatan bekövetkező
baleseteket is mutatja, hiszen az M6-os, M7-es és M8-as autópáIya mellett a 6. és 7. számífőít,
továbbá az 5I,61 és a 62. számu főút is, sőt több alsórendű út is jelentős forgalommal bír.

A

Drrnaújvarosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a kareseményeinek döntő többségét a saját
létszámmal és technikai állomránnyal fel tudja számolni, 2014. évben is mindösszesen néhány
alkalommal volt szükség a szomszédo s bszoltő -patancsnokságok se gítségére.

2014. év kiemelt karesetei:

I. 20t4.02.15. Adony
Egl családi ház tetőszerkezete égett kb' 75 m2 alapterületen.'A kornyezetére jelentős
veszélyt jelentett a t{Íz, melynekfelszómolása

ll/kiemettfokozatban történt.

2. 2014.07.04. Kunszentmiklós és SzabadszáIlás között
Kb 80 heháros területen lábon álló gabona, tarló, avar, aljnövény'zet és nádas, valamint
bozótos égett, valamint a vasúti töltés 6-8 km hosszan. A káreset felszámolása a
I
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Áilomanyunk elméleti és gyakorlati tudásanak naprakészen :rrrtását folyamatos képzésekkel
biztosítjuk. A kiképzésitervtink minden napra batfuozmeg vagy elméleti, vagy gyakorlati feladatot,
továbbá helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatokat is rendszeresen tartunk. Áilomanyunk
tagjai jó szal<rtai színvonalon , jő hozzááilással végzik munkájukat.
2014. év gyakorlatai:
1. Hankook Tire Magyarország Kft.
2. ISD Dt;r:'aferr Zrt.
3. Szent Pantaleon Kőrhér,t
4. Hamburger Hungaria Kft.
I

2.4PoLGÁnr vÉonLEM
i

Az i$

katasztrőfavédelmi rendszerben szerepet kaptak

polgári védelmi feladatok terén is.

A

a hivatásos ttízoltó-parancsnokságok

a

Dunaújvarosí Hivatásos Tíízoltő-patancsnokság
áIlomarrytáblája szerint a Dunaújvrírosiés azEnyingí Jarás kataszttőfavédelmi megbízottja látja el
elsősorban a jelentkező feladatokat. A Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság áIlományába
tartoző Enying Járás katasztrőfavédelmi megbízott a távolságok miatt a Sarbográrdi laktanyában
végzi feladatát. A teljes szakterület a Dunaújvarosi Katasárófavédelmi Kiréndeltségpolgari
védelmi felügyelőjének szakmai iránymutatása mellett működik, szükség esetén a parancsnokhelyettes közreműködésével.

Akockázatértékelésekre a7apozva az önkormányzatokkal együttműködve kidolgozásra kerültek a
települések veszély-elhárítrísi tervei és aktualizáltuk a települési köteles polgári védelmi szewezetek
megalakítási terveit és beosztási névj egyzékét.

A

települési polgari védelmi szewezetek állományát

megfelelő en végrehaj tottuk.
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a

jőváhagyott felkészítésiütemtervnek

A

Kirendeltség területén összesen 33 település volt 20t4. évben, a települések mindegyikén
supervisori ellenőrzés során végrehajtásra került a települések vízkárelhaútásí és köteles polgári
védelmi szervezeteinek megalakítási terveinek ellenőrzése. Szintén ellenőrzés tfugyat képeúea
települések belterületi csapadékvíz elevezető iárokrendszerei, a köztertileten taláIhatő veszélyes fák
éllapota, a lakossági iasztő eszközök tizemképessége, a hófuvásveszéIyes közutszakaszok, és a
banyakapitánysággal együttműködve a nyilvántartásban szereplő földtani veszélyforrások.

A

kilzbiztonsági referensek részérekettő havi gyakorisággal koordinációs értekezlet került
megtartásra. Közreműködtünk a Dunaújvarosi Katasárófavédelmi Kirendeltség Ifiúsági Verseny
szervezésében, lebonyolításában.
2013. jarrun 1-től megvá|tozott a helyi védelmi bizottságok rendszere. Parancsnokságunkon a
Dunaújváros Jarás Helyi Védelmi Bizottságanak működéséhez minden szükséges segítséget megad,
továbbá sztikség esetén az operutív munkacsoportjanak működését is tudjuk segíteni. A feladatok
végrehajtásálhozvalamennyisztikségeseszközze|rendelkeziink.

2.5

EGYÉB

2014. évben a jánási mentőcsoportok minősítő gyakorlata több jfuás részéreegyüttesen került
megszeryezésre. Valamennyi Fejér Megyei Jarás rendelkezik minősített mentőcsoporttal, mely
minősítő gyakorlatok előkészítésébenis és lebonyolításában is szerepet vállaltunk.

A Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság nagy hangsúlyt fektet a közösségi szolgálatot
teljesítő dirákok segítésére.A tűzoltólaktarlyán belül is és a varosban is különböző programokat
szerveziink, illetve bonyolítunk le, melyek nagy sikert aratnak mind a diákok körében, mind pedig a
városban. Kiemelt figyelmet fordítunk továbbá a lakossággal történő kapcsolattartásra, mel5mek
érdekébenrendszeresen részt vesztink a működési területünk településein különböző
rendezvényeken és szorveátink a társszervekkel ktlztls gyakorlatot, bemutatót is.
Dunaújvarosban két főfoglalkozású létesítményitúzoltó-parancsnokság is múködik, akikkel a
munkakapcsolatunk qagyon jó. A karesetek Ítiggvényébenfolyamatosan egyeztetiink és közös
gyakorlatokat is szerveztÍink. Rendszeresen tartunk felügyeleti ellenőrzéseket és műszaki
szemléket, melyek során azt tapasztaltuk, hogy jó technikai háttérrel, kellő szakmai tudással végzik
feladataikat

A

paÍancsnokságunk mtiködését és szakmai felkészültségétfolyamatos ellenő rzi a Dunaujvárosi
KatasztrÓfavédelmi Kirendeltség és a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatőság,továbbáa BM
országos Katasztrőfávédelmi Főigazgatőság is. A feltárt hibríkat, hiányosságokat valamennyi
esetben haladékÍalanu'l pótolni tudtuk, így további intézkedésnem volt indokolt.
l

3. A következő év feladatai:
2OI5. évben továbtrra is a legfontosabb sziímunkra a műk<idési teniletÍ.inkön élők élet és
vagyonbiztonsága, ezért legfontosabb célkitíizéstink,hogy a beavatko ző áilomány elméleti és
gyakorlati tudását még tovább mélyítsük, munkájukhoz valamennyi szükséges feltételt biztosítsuk.
A Fejér Megyei Katasztrőfavédelmi lgazgatősággalfolyamatosan egyeztetni fogunk 2015. évben a
parancsnokságunk létszánlhelyzetéről és amennyiben lehetőség van rá, űgy bővíteni fogjuk a
beavatkozó állomány létszámát.

Oldal:
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Parancsnokságunk kiemeIten fogja kezelni 2015. évben is a lakossággal történő kapcsolattartást.
Részt kívánunk venni minél több rendezvényen és tervezünk közös bemutatót, gyakorlatot a
társszervekkel is. Tovább kívánjuk bővíteni a közösségi szolgálat tetén az együttműködési
megállapodással rendelkező iskolák körét, hogy minél'több diáknak legyen lehetősége nálunk
teljesíteni azt. Részt kívanunk venni továbbá a települési mentőcsoportok minősítő gyakorlatanak
megszetv ezésében,lebonyolításában.

2015. évben is szeretnénk a lehető legtöbb szakmai támogatást megadni mind a létesítményi
tljzoltő-parartcsnokságoknak, mind pedig az önkéntes tűzoltó egyesületeknek és tovább ápolni a
kialakult jó kapcsolatot. Amennyiben lehetőség nyílik rá úgy újabb egyesülettel fogunk
együttműködési megállapodást kötni.

Összességében elmondható, hogy a Dunaújvarosi Hivatásos Tiizoltő-parancsnokság az új
katasztrőfavédelmi rendszerben is maradéktalanul teljesíteni tudja a felad*át, kiemelten a működési
területén élők élet és vagyonvédelmét. Parancsnokságunk szakmai elismertsége jó, köszönhetően a
teljes személyi állomány munkájanak. Természetesen feladataink végrehajtásában elengedhetetlen a
működési területtink önkormányzatainak, közintézményeinek, a tarsszerveinek és valamerrnyi
önkéntes közreműködőnek
a segítsége, melyet eziÍonis köszönök.
Kérem a beszámolóm elfogadását.

Dunaújváros' 2015. június 15.
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1.
Teriilet (km2)

TelepÍilés

Lakosság (f

s;zám melléklet

Ttizolt ság

)

Baracs

55,1 g

3360

Dunarijvárosi HTP

Darus zentrniklÓs

T9,T2

13A2

Dunarijvárosi HTP

Dunarijváros

52,67

468T3

Dunarijvárosi HTP

Dunavecse

66,77

3

903

Dunarijvárosi HTP

trIoszál1ás

39,gg

236s

Dunarijvárosi HTP

Kísapostag

9,5 g

13

8s

Dunarijvárosi HTP

Kulcs

16,73

266s

Dunairjvárosi HTP

Bs

Dunairjvárosi HTP

Kunszentmíkl

s

T72,TT

83

Mezofalva

80,42

4720

Dunarijvárosi HTP

l.{agyvenyim

43,69

4096

Dunarijvárosi HTP

4,52

3987

DunaÚrjvárosí

Rácalmás

40,64

4479

Dunairjvárosi HTP

Szalkszentm árton

82,09

2879

Dunarijvárosi HTP

4,72

2833

DunaÚrjvárosi

Adony

61,05

37 14

Puszt

Beloiarurisz

4,54

r049

Puszt aszabolcsi

KO

Besny

44,64

1737

Puszt aszabolcsi

KO

Gárdony

63,50

10041

Puszt

asz

olcsi KO

Iváncsa

25,17

2823

Puszt

asz

olcsi KO

Kápo1násnyék

4r,50

3

s53

Puszt

asz

olcsí Ko

asz

olcs

51,67

6026

Pusztaszabolcsi KO

Szabadegyháza

4r,64

2142

Puszt aszabolcsi

KO

Velence

33,37

s479

Puszt aszabolcsi

KO

Zíctryírjfalu

i 0,92

909

Puszt

1206,10

130645

Perkáta

Tass

Puszt

7

7

Osszesen:

Melléklet:

Késztilt:

1 pld-ban
Egy példány: 1 lap

Kapja:
ITSZ:

I.Irattár
01-01.01s

Oldal:
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asz

asz

HTP

HTP

olcsi KO

olesi KO

