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I. Bevezetés

Szigetszentmiklós Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: Szigetszentmiklós
HTP) a tevékenységét az értékelt időszakban a szervezetet érintő jogszabályok, a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) és a Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Pest MKI) normatív szabályozói, a Pest
MKI Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Erd Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a
továbbiakban: Erd KvK) ügyrendje alapján végezte.

Szigetszentmiklós HTP az egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi szerveként a Pest
MKI, valamint az Erd KvK közvetlen irányítása alatt működik. Működési területéhez 19
település, míg illetékességi teriiletéhez további egy telepűlés (Apaj) tartozik.

A működési területen a Szigetszentmiklósi Járásban hat város (Szigetszentmiklós,
Dunaharaszti, Dunavarsány, Halásztelek, Szigethalom, Tököl) és három község található
(Taksony, Délegyháza, Majosháza). Szigetszentmiklós Járás területe 211, 28 km , a lakosság
száma 110,033 fő. A Ráckevei Járásban kettő város (Ráckeve, Kiskunlacháza) egy
nagyközség (Dömsöd,) és nyolc község található (Aporka, Apaj, Makád, Lórév, Szigetbecse,
Szigetszentmárton, Szigetcsép, Szigetújfalu). A Ráckevei Járás területe 417, 05 km2, a
telepűlések lakosság száma 36, 120 fő. A Szigetszentmiklós HTP összesen 146, 153 fő lakos
tűzvédelmi biztonságát látja el.

Területünkön megtalálható az MO autóút, az 51-es főútvonal és a Budapest-Kelebia közötti
nemzetközi vasútvonal, Ráckevét Budapesttel összekötő HEV, sport célú repülőterek, több
bányató, nagy kiterjedésű mezőgazdasági és erdővel tarkított területek. A tűzoltóság
működési területén meghatározó jelentőségű a Duna - folyam, a Ráckevei - Duna-ág, melyek
a kárfelszámolási tevékenységben speciális helyzetek és megoldások elé állítják a készenléti
szolgálatot.

Növekvő tendenciával vannak jelen a nagy forgalmat lebonyolító ipari parkok, bevásárló- és
logisztikai központok, valamint veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítmények. (2 felsö
küszöbértékű, 3 alsó küszöbértékű és 8 SKET).

II. Tűzoltás- műszaki mentési tevékenység

Szigetszentmiklós Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon 2021-ben beavatkozásaink nagy részét
I-es vagy I/Kiemelt fokozatban hajtotta végre (805).

Tényleges II/KIEMELT riasztási fokozat hét esetben került elrendelésre, III, W, V-ös
riasztási fokozatú esemény az elmúlt évben nem történtek.

Szigetszentmiklós HTP működési területén 2021. évben 812, 2020. évben 826 riasztás volt,
ami 1, 7 % csökkenést mutat az előző évhez képest. 2019-ben összesen 859 riasztás volt,
amely megegyezik a 2018-as év riasztási adataival, 2020. évben az előző évek azonos
időszakának adatait fígyelembe véve 3,85 %-os csökkenést mutatható ki (1. sz. melléklet).

2021.évben a beavatkozást igénylö káresetek száma 453. Előző év adatait tekintve ez a szám
485 volt, ami az elözö évhez képest 6,59 %-kal csökkent. 2019. év azonos adatait
megvizsgálva a beavatkozást igénylö káresemények száma magas, 517 értéket mutatott. Igy a
2020. év esetszám az előző évhez képest is 6, 19 %-kal csökkent. Ez az eredmény a
folyamatos megelőző, figyelemfelhívó tevékenységünknek köszönhetö, melyet a digitális
médiában és az önkormányzatok által biztosított rendezvényi személyes megjelenésekkel
értünk el.
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A tűzesetek tekintetében a 2021. évben 163 beavatkozást igénylő káreset volt, míg 2020.
évben 186. Az adatok mutatóit látva az előzö évhez képest 12,37 %-kal csökkentek a
beavatkozást igénylő tűzesetek.

Tűzeseteinkjellemzően szabad területeken, illetve otthonjellegű létesítményekben keletkeztek.

2021. évben szabadterületen bekövetkezett tűzesetek száma (85) megegyezik, a 2020. év
azonos időszakára vonatkozó a fenti káreseti helyszínre vonatkozó értékkel. Míg 2019. év
mennyiségi mutatóit tekintve (121) jelentős mérséklödés 29, 76% látható a szabad területeken
bekövetkezett tűzesetek számában, amelyek jellemzően utak, vasúti töltések mentén
következtek be.

Folyamatos megelőző tájékoztatást végzünk a tűzoltóság működési területén jelen lévö
médián keresztül, felhasználva a személyes rendezvényi megjelenéseket és önkormányzatok
által működtetett intemetes felületeket. Elemezve a tűzvédelmet befolyásoló tényezőket nagy
változások következtek be a tűzoltóság által védett teriileten. Az agglomerációs területek
lakosságának száma robbanásszerűen megnőtt. A pandémia következtében átalakult több
munkafolyamat is, így sok háztartásban volt online oktatás és home office munkavégzés is.
Az életvitel változás sokakat érintett, ebből kifolyólag, a digitális eszközök napi alkalmazása,
töltése, az otthon töltött idő egyben voltak okozói az emelkedésnek. A működési területünkön
többen is élnek olyan lakosok, akiket az intemet és a helyi médiával nem lehet tájékoztatni,
ezért figyelmet fordítottunk e területek beazonosítására, és megpróbáltuk az itt élő lakosokat
tájékoztatni és felhívni a fígyelmüket a követendö tűzvédelmi szabályokra.

Ezen preventív tevékenység ellenére az otthon jellegű tűzesetek összesített adatait tekintve
2021. évben 83 esetben történt beavatkozás. 2020. évben 60, 2019. és 2018. évben is 61 volt
ugyanaz a mutató. Az esetek keletkezési okai többségében régi épületek elektromos
hálózatának túlterheltségéből, illetve a fűtő - tüzelő berendezéseknek szabálytalan
használatából, és emberi mulasztásokból adódtak.

Parancsnokságunlc kéménytiizeknél 2021. évben öt, 2020. évben hat alkalommal avatkozott
be.

Tíz alkalommal indult tűzvizsgálati hatósági eljárás, míg 2020. évben kettő vizsgálati eljárás
történt, melyek anyagai az elözőekben leirt tűzkeletkezési okok és köriilményekre világítottak
ra.

Szigetszentmiklós Hivatásos Tűzoltóság 2021. évben 290 műszaki mentés jellegű
káreseményt számolt fel, míg 2020. évben ez az esetszám 299 volt. További évre
visszatekintve 2019. évben 321 műszaki mentést igénylő káreseti beavatkozás történt, amely
az előző évhez képest 3, 02%-os csökkenéstjelez.

Tárgy évben működési területünket csak egyszer érintette a cellaszerű vihar. A
Szigetszentmiklós járás területén két települést érintett, ahol zökkenömentesen hajtottuk végre
a jellemzően épületekre, úttestre, gépjárművekre zuhant faágak, fák eltávolítását, valamint
pincékben és lakó ingatlanokban, nagy mennyiségben összegyűlt csapadék víz eltávolítását.

A tavaszi és nyári időszakra jellemzö hirtelen kialakuló extrém idöjárás okozta
kárfelszámolások az évben 77 alkalommal adtak munkát a tűzoltóknak. Két évre

visszatekintve, vizsgálva az adatokat 2020. évben 93 esetben, míg a 2019. évben 107 esetben
kellett beavatkozni. Az idöjárás okozta beavatkozások gyors és hatékony felszámolása
érdekében a beavatkozási munkákhoz kapcsolódó felszereléseink felkészítésére és
fejlesztésére kiemelt figyelmet fordítottunlí, valamint javaslattal éltünk egyes vihar által
érintett önkormányzat jövőbeni településfejlesztési beruházásnál beépítendő szempontokat



illetöen.

A közúti balesetek számadatai tekintve (112) 6,67% csökkenés mutatható ki, a viszonyított
2020. év (120)és a 2019. év (132) adatokhoz képest.

Gázszivárgás a 2021. évben 9, 2020. évben 7 eset volt, míg 2019-ben 16 alkalommal kellett
beavatkoznunk.

Műszaki mentéseink száma jellemzően a közúton bekövetkezett káresemények, illetve az
idojárás okozta szélsöséges időjárási körülményekből adódó (favágások, vízeltávolítások)
változások alakítják. A műszaki mentések számának csökkenését a tűzoltói beavatkozást
igénylö közlekedési balesetek visszaesése adta. Az MO autóút déli szakaszán végzett felújítási
munkálatok befejezése, a forgalomkorlátozások okozta toriódások következtében fellépő
koncentráció hiány miatt bekövetkezett káresetek elmaradása, valamint működési
területünta-ől ki és bevezető utakon folyamatos forgalmi torlódás van napközben,
nagymértékben hozzajárult a közlekedés soránjelentkező esetszámok mérséklödéséhez.

Szigetszentmiklós HTP állománya az év során 13 személyt mentett meg tűzesetek és műszaki
mentési beavatkozások alkalmával.

A téves tűzjelzésből adódó esemény 2021. évben 207 esetben fordult elő, 2019-ben 253 eset,
míg 2020. évben 241 eset volt, amely az előzö évhez képest 13,75%-os csökkenést mutat.
Téves tűzjelzéseketjellemzően az ipari parkokban lévő főként tárolási, logisztikai feladatokat
végző gazdasági társaságok csamok jellegű létesítményeibe telepített automatikus átjelzésű,
beépített tűzjelzöi generáltak.

A téves jelzések számát Érd KvK hatósági osztályával együttműködve a személyes
egyeztetéseknek és ellenörzéseknek köszönhetően sikerült mérsékelni a tavalyi évhez képest
(1. sz. melléklei).

A gyakran ismétlödő téves tűjelzéseket folyamatosan elemezzük, mert a téves riasztás alapján
megkezdett vonulás nem csak emberi eröt és energiát vesz igénybe, hanemjelentös költséget
is generál, mindamellett elvonja az erőforrásokat a valós eseményektöl, beavatkozásoktól.

2021. évben az utólagos tűzjelzésekből 14, 2020. évben 15 eset volt. Kiérkezés előtt
felszámolt káresetek száma 89 volt, amely a 2020. évben 79 esetszámhoz képest 12, 65%
növekedést mutat.

Szándékosan megtévesztöjelzés a tárgy évben három volt, míg a 2020. évben kettő történt.

Szigetszentmiklós HTP működési teriiletén lévő káresetek vonatkoztatásában a 2021. évben
tűzeseteknél négy fö, műszaki mentéseknél hat fö halálozott el. A 2020. évben lévő
káreseményeinknél, tűzeseteknél egy, műszaki mentéseknél hat fö hunyt el.

Kiemelt káresetek 'elentősebb beavatkozások:

2021. 08. 31. Szigetszentmiklós, Felsőtag utcába kaptunk riasztást, ahol teljes terjedelmében
égett egy 50m műhely épület, az épületröl a tűz átterjedt a vele egybe épített családi házra.A
műhelyben égett egy kishaszonjármü, egy személygépkocsi, gépek és fagerendák. 1 db
acetilén palack felrobbant. Ezen kívül az egységek kihoztak 1 acetilén, 3 oxigén és 1
széndioxid palackot az égő épületböl, az acetilén palackot a Terror Elháritási Központ
mesterlövésze kilötte. A tüzet az egységek két habosított gyorsbeavatkozó sugán-al, és három
habosított C sugárral oltották el. Személyi sérülés nem történt, lakosságvédelmi intézkedésre
nem volt szükség. A tűz riasztási fokozata II-es kiemelt volt.



2021. 08. 08. Dunaharaszti, Erzsébet utcában teljes terjedelmében égett egy kétszintes családi
ház tetőszerkezete (tetőszerkezetébe villám csapott) és egy helyisége. A tüzet az egységek
három gyorsbeavatkozó sugár, és három C sugárral oltották el. Személyi sérülés nem történt,
lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. A tűz riasztási fokozata II-es kiemelt volt.

III. Az állomány képzése, képzettsége

Szigetszentmiklós HTP állománya, a szolgálati csoportok vezetői és tagjai az előírt
képzettségekkel rendelkeznek. A képesítésük, képzettségük szerint különböző szinten tartó,
illetve szakmai ismereteiket kiszélesítö központi képzéseken vettek részt. A
gépjárművezetőinket is folyamatosan képezzük az előírt vezetéstechnikai tréningeken.
Parancsnokságunkon készenlétben tartott szerekre és felszerelésekre az állomány az előírt
képesítésekkel rendelkezik. Az elméleti képzés anyagának ismertetésénél nagy hangsúlyt
fektettünk a központi képzési dokumentumok használatán túl, egyes ismeretanyagok
oktatásba való beillesztésére, illetve azok interaktív módon történő feldolgozására. Az
oktatások színvonalának emelésére a digitális oktatási anyagok feldolgozásához
számítástechnikai eszközökkel (laptop, kivetítö, smart TV) rendelkezünk.

2021. évben további két fő gépjárművezetői képzése valósult meg (modul II-es), és 3 fő tett
szivattyúkezelöi vizsgát. Tizenkét fő szerzett kisgépkezelői végzettséget ventillátor, és
motoros permetezö kezelésére.

2020. március 11-én Magyarország Kormánya az ország egész területére veszélyhelyzetet
hirdetett ki, amelyet kiterjesztettek a 2021. évre is. Ennek hatására a külső helyszínre tervezett
gyakorlatok során kiemelt fígyelmet fordítunk a járványügyi szabályok betartására, a külső
helyszíneken megtartott foglalkozások esetén a készenléti állomány védelmét biztosítottuk
(szájmaszk, kéz és felületfertőtlenítő szerek).

G akorlatok:

Szigetszentmiklós HTP állománya a tárgy évben hat begyakorió gyakorlatot, és harmincegy
alkalommal hajtott végre helyismereti foglalkozást. Három tűzoltási és három műszaki
mentési gyakorlaton vett részt.

A helyszínek kiválasztásánál mindig kiemelt fígyelmet fordítottunk a működési területünkön
található ipari létesítményekre, valamint a gyakorlataink helyszíneinek tervezéshez kikértük
az Erd KvK hatósági osztályvezetöjének, és az iparbiztonsági felügyelőjének szakmai
iránymutatását, és fígyelembe vettük a helyi sajátosságokat. Ezeken felül roncsvágási, vízi
jártassági, favágási, szivattyúkezelői, és vezetéstechnikai gyakorlaton is részt vettűnk.
Parancsnokságunkon elsősegély-nyújtási képzések végrehajtásába a készenléti szolgálatban e
végzettséggel rendelkező kollégák bevonására is sor kerillt. Az elsősegély-nyújtási
foglalkozásokon felelevenítésre keriiltek a különbözö mentési és újraélesztési szabályok,
technikák, illetve a laktanyánkban lévö defibrillátor készülék kezelése. KRESZ oktatásokat
szerveztünk, melyhez a helyi rendörkapitányság nyújtott szakmai segítséget, mutatta be a
változásokat, végezte a kiemelten kezelendő szabályokról szóló fígyelemfelhívást.

Az év során szolgálati csoportonként négy alkalommal volt szituációs begyakorló gyakorlat,
ebből az egyik Ráckeve OTP-vel közösen került megtartásra.

Az egyesületek különbözö szintű gyakoriatokba, képesség szerint történő aktív bevonására
folyamatosan törekedtünk. Működési területünkön az önkéntes egyesületek mentő tűzvédelmi
képességeik fejlesztésére a képzések alkalmával kiemelt fígyelmet fordítottunk, a gyakorlatok
idejéröl és helyéről az illetékes vezetőiket minden esetben tájékoztattuk.



Készenléti állományunk vonatkozásában is nagyobb hangsúlyt fektettünk az életszerű
gyakorlatok tartására, melynek elérése érdekében szemléltető eszközöket alkalmaztunk,
valóság közeli szituációkat teremtettünk az újabb taktikai beavatkozási megoldások
előmozdítására. A 2021-es év elején mind a három szolgálati csoport részvételével HEV
emelési gyakorlatot szerveztünk a hasonló káresetek gyors felszámolása érdekében. A korábbi
években több média nyilvános gyakoriatot is tartottunk pl. : Szigetesép RSD kialakított
strandon, ahol a szabadtéri vizekben történő fiirdőzés veszélyeire hívtuk fel a lakosság
figyelmét, valamint a Kis-Sziget OTE búvárminösítö gyakorlatánál Vizi jártassági kiképzés is
megtartásra került.

A gyakorlatok végrehajtását vezetési gyakorlatokkal, és hatósági részcselekmények
végrehajtásával (tűzcsap, tűzi víztározó medencék, vagy adott esetben a szabad teriiletek
tűzvédelmi szempontból történő folyamatos ellenőrzésével) kötöttük össze.

A polgári védelmi szakterület szervezésében több esetben vettünk részt a veszélyes
anyagokkal foglalkozó létesítmények által érintett települések éves külső védelmi terv
gyakorlatán (Szigetcsépen, Dunavarsányban), illetve az iparbiztonsági szakterület által
ellenőrzött a veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményekre kötelezöen előírt belső védelmi
tervgyakoriatain. A részvétel alkalmával a gyakoriatba bevont állomány megismerte az egyes
polgárvédelemmel és iparbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati és üzemi feladatsort, mely
az esetleges valós eseményeknél váratlanul bekövetkezett helyzetekben nyújt segítséget.

IV. Tűzvédelem, megelőzés

A szakirányítási tevékenység kapcsán Szigetszentmiklós HTP állománya folyamatosan részt
vett hatósági részcselekmények végrehajtásában a szabadtéri tűzesetek, kéménytüzek, CO
mérgezések felszámolásakor.

A készenléti szolgálat szennozgásaik alkalmával vett részt a preventív munkában, mely során
ellenőrzéseket hajtottak végre a tervezett (tűzoltó vízforrások kapcsán, szabadtéri tűzesetek
által érintett, továbbá szabadtéri rendezvények, vízelvezetők, illetve téli kockázati)
helyszíneken, ezzel is elősegftve a hatósági eljárások hatékony lefolytatását. A feltárt
hiányosságokat a hatósági osztály felé jelentés formájában minden esetben továbbítottuk.

A katasztrófavédelmi megbízottak az év folyamán több alkalommal Erd KvK Hatósági és
Iparbiztonsági szakteriilete által telephelyeken és üzemekben tartott tűzvédelmi átfogó
célellenőrzési és üzemazonosítási tevékenységében vettek részt. A 2021. évben a COVID-19
járvány egészségügyi biztonsági előírásokat betartva személyes részvétellel járó
rendezvényeken is részt vettünk, és fokozott figyelmet fordítottunk az online felűleteken
történő ismeretanyagok megjelenítésére.

2021. évben parancsnokságunk Dömsödön részt vett, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság
által készített tűzvédelmi kisfílm elkészítésében.



V. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

Szigetszentmiklós HTP 6 önkéntes tűzoltó egyesület (továbbiakban OTE), illetve egy
Onkormányzati Tűzoltóparancsnokság szakmai felűgyeletét látja el (továbbiakban OTP).
Szakmai felűgyeleteink során figyelemmel kísérjük az egyesületek szakmai fejlődését,
beavatkozásaik szakszerűségét.

Gyakorlatainkon biztositjuk a fejlödésükhöz szükséges tapasztalatszerzésüket, illetve oktatási
anyagok biztosításával elméleti tudásuk fejlődését. EIlenőrzéseink során vizsgáljuk a
beavatkozáshoz, kárfelszámoláshoz szükséges szakfelszerelések, eszközök, védőfelszerelések
meglétét, állapotát, a tagok egészségügyi vizsgálatainak eredményességét, képesítéseinek
érvényességét.

Onkéntes Tűzoltó E esületek

A tárgy évben ajogszabály által elöírt és tervezett ellenőrzéseket végrehajtottuk, a tapasztalt
hiányosságok megszimtetésére minden esetben intézkedtünk.

Szigetszentmiklós HTP-vel együttműködési megállapodással rendelkező egyesületek napi
létszám jelentését, káreseti beavatkozó tevékenységét, a rádióforgalmazás szabályainak
betartásának megvalósulását folyamatosan figyelemmel kísértük.

Az egyesületekkel kötött együttműködési megállapodásokat felülvizsgáltuk, és egy esetben
(Dömsöd OTE) újrakötöttük azt.

Délegyházi-Dunavarsányi és Kis-Sziget OTE sikeres rendszerben-tartó gyakorlatot hajtott
végre, így újabb egy évre jogosulttá váltak az önállóan beavatkozó tevékenység végzésére.
Ezáltal erősítésre került a Délegyháza és Dunavarsány mellett Szigetcsép, Szigetújfalu és
Szigetszentmárton területének tűzvédelme, tekintettel arra, hogy a helyben lévö egyesületek a
hivatásos tűzoltók kiérkezéséig akár önállóan is be tudnak avatkozni.

2021. decemberében az egyesületek részére kisgépkezelői tanfolyamot szerveztünk, amelyen
6 fő vett részt, akik sikeres vizsgát tettek.

Délegyházi-Dunavarsányi, illetve Kis-Sziget OTE önállóan beavatkozó I-es kategóriájú,
Dömsöd OTE II-es kategóriájú, valamint Szigetújfalu, Szigetszentmárton és Majosháza OTE
III-as kategóriájú együttműködési megállapodást vállalt.

Az egyesületek vezetőivel a kapcsolattartás folyamatos, közgyűléseiken a járványhelyzet
alakulásának figyelembe vételével rendszeresen részt vettünk. A területen működő tűzoltásnál
és műszaki mentésnél megjelenő önkéntes munka egyik mutatója, hogy az Országos
Tűzoltószövetség 2020. évi statisztikai értékelése alapján a legtöbbet beavatkozó egyesűletek
névsorában első öt helyen a működési területünkön lévő Délegyházi-Dunavarsányi, Kis-
Sziget, illetve Dömsöd OTE is szerepel. Az egyesűletek nem csak a saját településeiken
hanem (szükség szerint) más (Erd és Dabas HTP) telepűléseken is vállalták a segítségnyújtást
(S. sz. melléklet).

Az önkéntesek kategóriájukban vállalt kötelezettségüknek megfelelően segítették a hivatásos
tűzoltók munkáját, biztosítva településük lakóinak védelmét, nyugalmát. Az egyesületek által
bevethető oltóanyag, technikai eszközök, tűzoltói kapacitás, valamint a területeket érintö
helyismeretük gyorsabbá és hatékonyabbá tették a beavatkozásokat. Különösen kiemelendő a
viharok okozta tömeges káreseteknél végzett munkájuk, mely során a nagyszámú káresemény
felszámolásának idejejelentősen lerövidült.



Az egyesűletek működését támogatják a részükre központilag kürt országos eszközfejlesztési
pályázatok, melyen Szigetszentmiklós HTP koordinálása mellett eredményesen indultak és
nyertek védőfelszereléseket, szakfelszereléseket. Majosháza 251. 875 Ft-ot, Kis-Sziget
1. 022. 044 Ft-ot, Délegyházi-Dunavarsáiiyi 1. 002. 450 Ft-ot, Dömsöd 697. 103 Ft-ot,
Szigetújfalui OTE 327. 660 Ft-ot kapott eszközbeszerzésre.

A területünkön lévö egyesületek a tűzvédelem, a tűzoltás és a műszaki mentés rendszerében
betöltött szerepe, jelentősége a következőkben összegezhetö: helyismeretük révén, rövid időn
belül megkezdik az életmentést, a tűzoltást, illetve műszaki mentést.

Pontos és szakszerű információkkal látják el a tűzjelzés és vonulás időszakában a hivatásos
tűzoltóság egységeit, illetve kiérkezésük után a kárhelyen közreműködnek a tűzoltásban,
műszaki mentésben, vagy egyéb módon segítik a hivatásos tűzoltó egységek tevékenységét.
Alkalmasak katasztrófavédelmi, kömyezet- és természetvédelmi, ár- és belvíz elleni
védekezési feladatok ellátására.

Mind a közreműködö, mind a beavatkozó egyesületek aktivitása nőtt, és a káresemények
felszámolásában való részvételükjelentős segítségetjelent a hivatásos tűzoltóság számára.

Az öakéntes egységek vonulásainál megállapítható, hogy jóval a vállalt riasztási normaidőn
belül kezdték meg a vonulást. Gyorsabb kiérkezésükből adódóan az emberélet mentése esetén
és a károk minimalizálásánál is előny mutatkozik.

Onkonnán zati Tűzoltósá Ráckeve:

A Ráckevei tűzoltó parancsnokság együttműködési megállapodás alapján, elsődleges műveleti
körzetében kilenc településen végez tűzoltási és műszaki mentési feladatokat, a hatályos
jogszabályok betartásával. Az itt élő lakosok száma megközelítőleg 33 ezer fő, amely a nyári
időszakban a 45-50 ezer főt is meghaladja. A parancsnoksággal a kapcsolattartás folyamatos
volt, a parancsnokot a havi tűzoltó parancsnoki értekezletekre meghívták, beszámoltatása
félévente megtörtént. Az önkormányzati tűzoltóság éves rendes közgyűlésére rendszeresen
meghívást kap a Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka, jelenléte az üléseken
biztosított volt. A parancsnokság működése folyamatos, létszáma stabilizálódott. Jelenleg a
parancsnokság létszáma 16 fő főfoglalkozású és 3 fő önkéntes tűzoltó. A készenléti állomány,
valamint önkéntes és megbízási szerződéses tűzoltóik rendelkeznek a jogszabályban előírt
szakmai végzettségekkel és az éves alkalmassági vizsgálatokkal, illetve élet- és
balesetbiztosítással. Az előírásoknak megfelelöen a parancsnokság a számukra előírt
felszerelésekkel rendelkezik, azok műszaki állapotára vonatkozó karbantartásokat, idöszaki
felülvizsgálatokat elvégezték.

A 2021. évben az éves felügyeleti ellenőrzéseket végrehajtottuk, melyeknek célja a
szolgálatellátás, a képzés, a káreseti beavatkozás, a gyakorlatok végrehajtása, illetve a
szakmai működés és fejlődés elösegítése. Az ellenörzések folyamán súlyos hiányosságokat
nem tapasztaltunk.

2021. évben a parancsnokság összesen hat helyismereti foglalkozást, három begyakorló,
illetve hat parancsnoki ellenőrző gyakorlatot hajtott végre.

Ráckeve OTP parancsnoki ellenőrző gyakorlatain a Délegyházi-Dunavarsányi, a Kis- Sziget
és a Dömsöd OTE is részt vett egy-egy alkalommal.

A tűzoltóságot 2021. évben összesen 338 káresethez riasztották. A káresetek a védett
településeken eltérö aránybanjelentek meg (4. sz. melléklet).



Szigetszentmiklós HTP működési területén működő Ráckeve OTP-ről elmondható, hogy a
lakosság mentő tűzvédelmi biztonsága érdekében elsődleges beavatkozóként alkalmas arra,
hogy rövid időn belül megkezdje a műszaki mentést vagy a tűzoltást. A káresetek
felszámolását az OTP önállóan végzi, a nagyobb, több eröt és eszközt igénylö káresetekhez
nyújt a hivatásos tűzoltóság segítséget.

VI. Polgári védelnú feladatok

A tele ülések veszél eztetettsé e:

Szigetszentmiklós HTP illetékességi területén két járás és húsz település található, melyböl a
Ráckevei járásban 1 település I-es, 6 település II-es és 4 település III-as, katasztrófavédelmi
osztályba sorolt. Szigetszentmiklósi járásban 2 telepűlés I-es, 4 település II-es és 3 telqriilés
III-as katasztrófavédelmi osztályba sorolt. A telqnilések katasztrófavédelmi osztályba
sorolásának felülvizsgálatát a 2021-es évben is végrehajtottuk, átsorolás egy esetben történ
Dunaharaszti város esetében (I-es katasztrófavédelmi osztályba keriilt).

Onkéntes mentőszervezetek tevéken sé e:

A Kis-Duna és a Lakihegy járási mentőcsoportok minösítéssel rendelkeznek, melyet 2019.
május 17-18-án Pilisszentivánon megrendezett nemzeti minősítő gyakorlaton kaptak meg.

A Kis-Duna Ráckevei Járási Mentőcsoport létszáma 33 fő, melynek tagjai a Dömsöd Polgárőr
Egyesület, a Kis-sziget valamint Dömsöd OTE.

A Lakihegy Szigetszentoüklósi Járási Mentőcsoport létszáma 35 fő, melynek tagjai a
Délegyházi-Dunavarsányi Onkéntes Tűzoltó Egyesület, a Majosháza Onkéntes Tűzoltó
Egyesűlet.

A Kis-Duna és a Lakihegy Járási Mentőcsoportok tagszervezetei - Délegyházi-Dunavarsányi,
Dömsöd és Kis-sziget OTE - a 2021. évben két alkalommal több helyszínen vettek részt
viharkárok és villámárvizek eseményeinek felszámolásában.

Települési önkéntes mentőcsoport két településen - Szigethalom, Szigetszentmiklós -
működik. A nagyobb káresemények, viharok által okozott károk felszámolását a hivatásos
egységek és a járási mentöcsoportok végezték, települési mentöcsoport nem keriilt
alkalmazásra. 2021. Június 26. a Szigetcsépi szabad strandon a Kis-Dunajárási mentőcsoport
növelte képességeit, búvártevékenységre minösítést szerzett.

Közbiztonsá i referensek:

I. és II. katasztrófavédelmi osztályba összesen 13 telqrólés lett besorolva, ahol a
közbiztonsági referensek kijelölése megtörtént. Az Erd KvK rendszeresen szervez
továbbképzéseket a mentőcsoportok és a közbiztonsági referensek elméleti felkészültségének
szmten tartására.

2021. majus 11-én került megtartásra az ár- és belvíz elleni védekezésre, valamint a
hőségriadóra és viharkárok felszámolására, továbbá 2021. november 25-én a rendkívüli téli
időjárásra és az erdőtüzek veszélyeire történő továbbképzés, melyet digitális formában
tartottunk. A preventív tevékenységbe (hulladékégetés, a fustérzékelök és a CO érzékelők
használata, kéménytüzek megelőzése) a közbiztonsági referensek is bevonásra kerülnek.

Lakossá á'ékoztatás ka csolattartás közössé ' szol álat i úsá felkészítés:

A 2021. évben is kiemelt feladatként kezeltük a működési területünkön élö lakosság
tájékoztatását, melyet a Pest MKI szóvivőjének irányítása alapján hajtottunk végre. A helyi



médiában - TV műsorokban, rádiókban - rendszeresen jelentek meg az Erd KvK működési
területére jellemző megelőző felhívások. A lakosságot érintő veszélyekről a szükséges
szakmai anyagokat, tájékoztatókat számukra biztosítottulc, ily módon a lakosság
tájékozódhatott a szabadtéri égetés szabályairól, a fűtési szezon veszélyeiről, a kéményseprő-
ipari tevékenységröl és a tűzvédelmi magatartási szabályok betartásáról.

Szigetszentmiklós HTP állománya rendszeresen részt vett a közösségi szolgálatra jelentkező
diákok fogadásában, felkészítésében. 2021. év nyarán a rendészeti és közszolgálati
ismereteket oktató halásztelki Bocskai István Refonnátus Oktatási Központból 21 fő
rendészeti szakos hallgató vett részt szakmai gyakorlaton, mely során sikeresen elvégezték a
35 órás ifjúsági tűzoltó tanfolyamot.

Hel ' Védelmi Bizottsá okkal továbbiakban: HVB ka csolatos feladatok:

Szigetszentmiklós HTP illetékességi területén 2 HVB működik, elnökeit - katasztrófavédelmi
feladataik ellátásában - a Pest MKI Igazgatója által kijelölt 2 fő hivatásos tiszt, mint
katasztrófavédelmi elnökhelyettes segíti. Szigetszentmiklós HVB elnök-helyettesi beosztás
betöltését a HTP parancsnoka látja el. Ráckeve Járásban az elnökhelyettesi feladatok
ellátására a parancsnok-helyettese lett kijelölve.

A Járási Helyi Védelmi Bizottságok - Szigetszentmiklós és Ráckeve járás I. félév (tavaszi)
digitális formában megtartott űlésein javaslatunfcra napirendi pontként szerepelt Ar- és belviz,
villámárvíz elleni védekezés és helyi vízkár-elháritási feladatok, valamint a vegetáció tüzek,
avar és kerti hulladék szabadtéri égetése.

A II. félév (őszi) digitális formában megtartott ülésein javaslatunkra napirendi pontként
szerepelt a téli időszaki felkészülés. A katasztrófavédelmi elnök-helyettesek
előterjesztéseikben - elektronikusan - tájékoztatást adtak a rendkívüli téli időjárás
felkészülési feladatairól.

A HVB-ken keresztül tájékoztattuk a településeket (kiemelten a zsáktelepűlések
polgámiestereit) a rendkívüli téli időjárásra való felkészülésröl, részükre a helyi sajátosságok,
lehetőségek fígyelembevételével javaslatokat tettünk a téli időjárás során végrehajtandó
feladataikról. Továbbá tájékoztatást kaptak a fíítési szezon kezdetével és a kéményseprö ipari
szolgáltatással kapcsolatos feladatokról, illetve felhívtuk a figyelmüket, hogy a lakossági
tájékoztató anyagokat - pl. hasznos tanácsok téli időjárás esetén - a helyileg szokásos módon
juttassák el a lakosság részére.

A rendkívüli téli időjárásra történő felkészülés érdekében a helyi védelmi bizottsági üléseket
követöen 2021. november 25-én a kirendeltség online formában továbbképzést tartott a
közbiztonsági referensek, katasztrófavédelmi ügyintézők és önkéntes mentöszervezetek
parancsnokai részére.
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VII. Iparbiztonsági feladatok

Működési területünkön lévö létesítmén ek kate orizálása:

A teriiletünkön több veszélyes üzem működik, valamint az épített kömyezet vonatkozásában
jelentős számban találhatóak kereskedelmi logisztikai központok.

A bevásárló központokban jelentös számú átutazó vásárló jelent meg. A logisztikai
központokban, raktárparkokban nagy mennyiségű folyamatosan változó készletek jelentik a
kockázatot.

Szigetszentmiklós HTP működési teriiletén 2 db felső küszöbértékű, 2 db alsó küszöbértékű,
és 6 db küszöbérték alatti létesítmény található.

Erd KvK iparbiztonsági felügyelővel folyamatos munkakapcsolatban vagyunk, a veszélyes
üzemek gyakorlatain rendszeresen részt veszünk, és a kiemelt helyszínekre a
parancsnokságunk beavatkozó állományának helyismereti gyakorlatot szerveztünk.

Veszélyes anyagokkal foglalkozó űzemben a 2021. évben vonulásra okot adó üzemzavar vagy
egyéb esemény nem következett be. Az üzemekben a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott részleges és teljes gyakorlatok minden esetben megtartásra keriiltek.

VIII. Ugyeleti tevékenység

Szigetszentmiklós HTP-n 24 órás ügyeleti szolgálat működik, amely ellátja a közvetlen
jelzések vételét, és az azzal kapcsolatos további intézkedéseket végzi. A híradó-ügyeletes
folyamatos kapcsolatot tart a káresetek, műszaki mentések, tömeges események alkalmával a
Pest MKI ügyeletével. A riasztási lap megérkezését követően a híradó-ügyeletes állandó rádió
kapcsolatban áll mind a riasztási közleményt adó, mint a beavatkozást végző állomány
tagjaival. A híradó-szolgálatot ellátók a részükre előírt továbbképzéseken részt vettek. A
kárhelyszínen történö beavatkozásokat aktívan és hatékonyan képesek a szolgálatot teljesítő
tűzoltók segíteni. Az ügyeleten kezelt dokumentációkban szereplő adatokat az év során
pontosítottuk (téli adattár, KAP létesítmény nyilvántartás, Tűzoltási Műszaki Mentési Tervek)
ezzel is elösegítve a káreseteknél történő munka támogatását.

Ertesítési feladatok végrehajtása

Szigetszentmiklós HTP személyi állománya értesítéséhez és készenlétbe helyezéséhez szükséges
Ertesítési Tervek és Osszesített Készenlétbe-helyezési Tervek, valamint Ertesitési Néyjegyzékek- és
Adatlapok pontosítása megtörtént.

2021. november 30-án tartotta meg Erd KvK a részleges értesítési és készenlétbe helyezési
gyakorlatát, melyben részt vett a tűzoltóság állománya is. A gyakorlat megfelelt értékelést kapott.

IX. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése

Parancsnokságunk kiemelt figyelmet fordít a társ-, és együttműködő szervekkel, a helyi
önkormányzatokkal, valamint a civil szervezetekkel való szoros együttműködésre. A
készenléti állomány alapfeladatai ellátása közben a rendőrség és a mentö szolgálat
munkatársaival szoros együttműködést alakított ki, melynek alapja a kölcsönös
segítségnyújtás. A területünkön lévö társszervekkel történő együttműködés a vonatkozó
jogszabályok és a Pest MKI által kötött együttműködési megállapodás alapján valósult meg.
A káresetek helyszínén végzett közös munka problémamentes és konstruktív volt. A
gyakoriatok végrehajtásában a társszerveket bevontuk, vezetöikkel naprakész, erős
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kapcsolatot alakítottunk ki. A képzéseink során a szakma specifikus ismeretek oktatása is
rendszeresen megtörtént.

Az év során Külső Védelmi Terv és Belső Védelmi Terv gyakorlatokban is folyamatos a
közös munka.

A települési rendezvények során is szoros együttműködés valósult meg. A helyi védelmi
bizottságok vezetőivel a folyamatos kapcsolattartás és szakmai segítségnyújtás érvényesült.

X. HTP működésének tárgyi feltételei

Szigetszentmiklós HTP rendelkezik mindazon szakfelszereléssel, illetve egyéni
védőeszközzel, melyek szükségesek egy káresemény gyors felszámolásához.

A motoros és elektromos kisgépek, hidraulikus feszítő-vágó berendezések, áramfejlesztök,
gyorsdarabolók, roncsvágók, valamint emelő pámák és a tűzoltó készülékek éves
biztonságtechnikai felülvizsgálatai határidőre megtörténtek, a gépjárműfecskendők
karbantartásáról gondoskodtunk.

Készenlétben tartott é 'árművek:

Sziget/I-es Rába R16 Heros Aquadux-X 4000 gépjánnűfecskendő

Sziget/II-es Rába R16 Heros Aquadux-X 4000 gépjárműfecskendö

SzigetWíz vízszállító: Renault Kerax

Sziget/Pálya műszaki mentö: Mercedes Sprinter

Tartalék gépjámiűfecskendö: Iveco Magirus TLF-2000, Mercedes MB TLF-2000

Toyota Hilux terepjármű, illetve két Ford Fiesta személygépjármű.

Készenlétben tartunk egy darab Yukon mentőcsónakot, valamint az árvízi védekezésekhez
egy alumínium testű rohamcsónakot.

XI. Sporttevékenység

A képzési tematikában továbbra is jelentös szerepet kapott a beavatkozó állomány fízikai
állóképességének szinten tartása és fejlesztése, aminek fokozott jelentösége van a
hosszantartó igénybevételek, és a mindennapi munkavégzés során is.

Az egészségmegőrzést szem előtt tartva a laktanyában is biztosított a sportolási lehetöség.
Mindezen feltételek biztosításával az állomány évről évre eredményesen vesz részt országos
és megyei szintű sport- és szakmai versenyeken.

2021. évben a készenléti állományunk több sportágban is megmérettette magát, amelyből
érdemes kiemelni úszásból egyéni országos harmadik helyezést értünk el.
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XIII. Osszegzés és a 2022. év célkitűzései

Szigetszentmiklós HTP a működési területén jelentkező mentő-tűzvédelmi feladatait
hatékonyan végrehajtotta, a szakmai elvárásoknak eleget tett.

Működési terilletünkön bekövetkezett káresetekről vezetett statisztikai táblázatok, illetve a

káresetek folyamatos elemzése, a tudatos képzések, a megtartott gyakorlatok, valamint a sport
egészségmegőrző, csapatépítö hatásának eredménye látszódott a Szigetszentmiklós HTP éves
teljesítményében, melyben szerepet játszott az elörelátás (prognosztizálható veszélyek
azonosítása) a komplex gondolkodást előtérbe helyezö munka.

A helyi médiában folyamatosan megjelentünk az aktualitásokkal. Segítségükkel, valamint az
önkonnányzatokkal való prevenciós tevékenységünknek is köszönhetően a beavatkozást
igénylő tűzeseteknél 12,37%-os csökkenés tapasztalható.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a vegetációs tüzek, valamint az otthon jellegű tűzeseteink
számának a visszaszoritására.

A helyi önkormányzatok, a média és a rendőrség segitségével egész évben tájékoztattuk a
lakosságot az idöszakosan jelentkező idöjárási veszélyekről, ezzel is felhíwa a figyelmet a
biztonságos közlekedési szabályokra. Eimek a munkának is köszönhetően az előző évhez
képest a beavatkozást igénylö közúti balesetek számában 9%-os csökkenés tapasztalható.

A 2021. évre a hatósági osztállyal közös célkitűzésünk volt a téves tűzjelzések esetszámának
a visszaszoritása, melyet sikerült megvalósítani. Ennek a munkának köszönhetően 13, 75%
csökkenést értünk el.

Segítettük az önkéntes tűzoltó egyesületek elméleti és gyakorlati képzettségének fejlesztését,
és a technikai színvonal növelését.

A veszélyes üzemekben tartott gyakorlatokkal és ellenőrzésekkel a védelmi tevékenység
ellátásában résztvevők együttműködése, az alkalmazható taktika és technika megismerése és
használata megerösödött.

A 2021. évre tervezett, ütemezett feladatok végrehajtását, nagymértékben befolyásolta a
pandémia. Mindezek mellett parancsnokságunk működési teriiletén élő lakosság élet- és
vagyonbiztonságát teljes mértékben szem előtt tartva hajtotta végre a mentő-tűzvédelmi és
preventív feladatokat.

2022. évi célkitűzések:

Az elözö évben végrehajtott megelőző munka pozitív eredményének fokozása érdekében
tovább folytatjuk a hatósági részcselekmények hatékony végzését, Szigetszentmiklós HTP
működési teriiletén a tűzvédelem megerősítése és az események bekövetkezésének
megelőzése céljából, melyet az önkormányzatok bevonásával kívánunk megvalósítani.

Céljaink közé tartozik a hatósági szakterület közreműködésével a működési területen lévö
közintézményekben, valamint rendezvényeinken történö prevenciós munka, a tudatos
tűzvédelmi gondolkodás erösítése, az állampolgárok szélesebb körű tájékoztatása, hogy
megelőzzük a tüzeseti haláleseteket, valamint az otthon jelegű tűzesetek eset számainak a
visszaszoritása, továbbá a CO mérgezések és a kéménytüzek, valamint a szabad területek
tűzeseteinek az eset számainak visszaszorítása.
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Az állomány gyakoriati képzéseiben több külső helyszín megjelenítése, illetve minél
életszeriibb, összetettebb gyakorlatok végrehajtása, tovább növelve a beavatkozások
sikerességét és hatékonyságát.
Továbbra is hangsúlyt kívánunk fektetni az önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai
felkészitésének folytatására a HTP által biztosított szakmai anyagok oktatásán felül a
gyakorlatokba való bevonásukkal. Törekedni fogunk a területünkön működő
társszervekkel és intézményekkel kialakított jó kapcsolat fenntartásárára, elősegítve a
preventív jellegű tevékenységunket, valamint az itt élők élet- és vagyonbiztonságát
garantáló munlcánkat.
2022. évben is laktanyán kívüli, a közösséget összetartó, csapatépítő programok
szervezése, az állomány egészségügyi és fizikai állapotának megőrzése, ezzel is támogatva
a hosszabb igénybevételek eredményességét.
Terveink között szerepel továbbá az épület felújítási, állagmegóvási programjának
folytatása.

MeUékletek:

1. Káresetekhez történőjelzések, beavatkozások eloszlása 2019/2020/2021. évben

2. A beavatkozások Járások szerinti eloszlása a 2021. évben

3. Az OTE- kbeavatkozásai 2021. évben

4. Ráckeve OTP vonulása 2021. évben településekre lebontva

14



l. sz. melléklet

Káresetekhez történö jelzések, beavatkozások eloszlása 2019/2020/2021. évben

Beavatkozások megoszlása

2019 2020 2021

321 299 290

196 186 U3
253 241

Osszesz Riasztás Tuzeset Műszaki Mentés Beavatkozást TévesJelzés

igénylő esemény
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2. sz. melléklet

Káresetek lebontása Szi etszentmiklós HTP működési teriiletén lévö 'árások szerint:
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3. sz. melléklet

Az ÖTE- k beavatkozásai 2021 évben:

Az ÖTE-k Beavatkozásai

Délegyháza ÖTE Dömsöd OTE Kis-Sziget OTE

Osszes Riasztás Tűzeset Műszaki Mentés
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4. sz. melléklet

Ráckeve OTP vonulása 2021. évben tele ülésekre lebontva:
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