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1. Bevezetés, 2017. évi célkitűzések
Nagykáta Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: Nagykáta HTP) tevékenységét a
2017. évben is a vonatkozó törvények és jogszabályok, a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) és a Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Pest MKI) normatív szabályozói, valamint a
Szervezeti és Működési Szabályzata és Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a
továbbiakban: Cegléd KvK) ügyrendje alapján végezte.
Működési terület
Nagykáta Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területének általános jellemzői:
Nagykáta HTP működési területe Pest megye dél-keleti részén, a Tápió vidékén fekszik.
Nagykáta HTP a Tápió-menti Kistérség védelmét hivatott ellátni 14 településen, mely mintegy
75 ezer hektáron, 25 ezer lakásban kb. 67 ezer ember biztonságáért történő felelősségvállalást
jelenti, a hozzá tartozó úthálózaton közlekedőkkel együtt.
A Tápió-vidék változatos felszíni területén találhatunk kisebb völgyeket, magas löszfalakat,
kiterjedt árterületeket, szél formálta homokbuckákat, nyílt vizű mocsarakat, vagy éppen
hatalmas szikes pusztákat. A lápos, vizenyős részek, nádasok, rétek talajviszonyaik miatt
nehezen megközelíthetőek. Ezekre a területekre fecskendőkkel bemenni, vagy eszközt
bejuttatni nem minden esetben lehetséges, így az itt keletkezett káresetek felszámolása
rendkívül körülményes és időigényes. A működési területünkön található települések
katasztrófavédelmi osztályba sorolása szerint 9 település III-as, míg 5 település II-es
katasztrófavédelmi osztályba tartozik.
Nagykáta Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területének veszélyeztetettsége:
Ár-és belvízi veszélyeztetettség:
Nagykáta HTP működési területén nagyobb folyó nem halad át, azonban kisebb vízfolyások melyek a felszíni vizek elvezetésére hivatottak - megtalálhatók a területen. Ilyen a Tápió, a
Hajta és a Mérges-patak. A működési terület északi részén Szentlőrinckáta települést a
Zagyva is érint. Ezzel szemben az alföldi jelleg miatt a belvíz veszélyeztetettség jelentősebb.
A Tápió - Hajta vízrendszer egyes területei csapadékos meteorológiai helyzetekben vízkár
veszélyessé válnak, illetve a mélyebb fekvésű területek a magasabb talajvíz szint miatt
érintettek lehetnek a helyi vízkárok által. Ezen területek nagysága az Alsó- és Felső Tápió
térségben 1630, a Hajta vízgyűjtő területéről 4300, míg az Egyesült- Tápió területéről 3770
hektár. A belvizes belterületek összesen a működési területünk 20%-át fedik le.
Tűzvédelmi veszélyeztetettség:
A Tápió vidék – jellegéből adódóan - a vegetációtüzek által az egyik legérintettebb területek
közé tartozik az országban. A tájvédelmi körzetek, rétek és a nagy kiterjedésű nádasok
tüzeinek oltása a terepviszonyok miatt körülményes. A térségben jó néhány védett és
fokozottan védett terület helyezkedik el jelentős természeti értéket képezve. Ezen területek
védelme - elsősorban a nádasok - a terepviszonyaik miatt sokszor nehézségekbe ütközik. A
vonulási távolságok a működési terület szélső települései tekintetében rendkívül nagyok. Ezen
kívül több nagyobb cég, illetve szociális és gondozási intézmény is található Nagykáta HTP
működési területén, növelve a térség tűzvédelmi veszélyeztetettségét. Ezen intézmények
rendelkeznek az előírt Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervvel.

Közlekedés:
A működési terület átmenő forgalma nagynak mondható. A 31. sz. főútvonal és a 311-es
észak déli összekötő útvonalak nagy forgalmat bonyolítanak le, mind személyforgalom, mind
pedig az áruszállítás tekintetében. Ezen útvonalak karbantartása és felújítása ugyan
folyamatos, de így sem nevezhető jó műszaki állapotúnak. Nagykáta HTP működési
területének teljes hosszán keresztül halad a Budapest Keleti – Szolnok vasútvonal, mely
szintén nagy forgalmat bonyolít le a személy és a teherszállítmányozás vonatkozásában.
2017 évre célkitűzéseink a következők voltak:





az állampolgárok szélesebb körű tájékoztatása a kéménytüzek megelőzésének
feladatairól, a kéménysepréssel összefüggő tudnivalókról
hagyományőrző tűzoltósport felélesztésével
folytatni épület felújítási, állagmegóvási programunkat, többek között a mászóház üzembe helyezésével, bútorok cseréjével
tovább ápolni területünkön működő intézményekkel kialakított jó
kapcsolatunkat

2. Elvégzett feladatok, megtett intézkedések
Az év során, több rendezvényen és fórumon is képviseltette magát Tűzoltóságunk.
Tájékoztató anyagainkkal segítettük a lakosságot a megfelelő tűzbiztonsági magatartás
megismerésében.
Ilyen rendezvények voltak többek közt a Nagykátai sport nap, „nyitott szertárkapu” program,
„Tápiófeszt” rendezvény, több iskolában is szerepeltünk pályaválasztói napon, közbiztonsági
fórumokon.
Több alkalommal vettünk részt központilag szervezett sportversenyeken, pl: horgász
versenyek, lépcsőfutó verseny, illetve a szolgálati csoportok szerveztek maguknak közös
főzéseket több alkalommal.
Laktanyánk állagmegóvása egész évben folyamatosan biztosított számunkra karbantartási
munkálatokat. Több helyiség festése befejeződött, felújításra került a szolgálatparancsnoki
fürdő helyiség, végrehajtottunk egy klímaberendezés teljes cseréjét, előkészületek zajlottak az
erkélyünk tetővel történő lefedésére, illetve elkezdődött a „mászó-ház” teljes felújítása. A
laktanyába új étkezőszékek beszerzésre kerültek.
Területünkön található létesítményekkel kapcsolatok kiépítése és fenntartása folyamatos és
jónak mondható. Ennek köszönhetően támogatónknak tekinthetjük többek között a helyi fém
hulladékkereskedést, aki az év folyamán többször biztosított számunkra autóroncsokat
gyakorlatainkra.

2.1. Vezetés, irányítás együttműködés
Nagykáta HTP az egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi szervezeti elemeként, Cegléd
KvK közvetlen irányítása alatt látja el feladatait. A parancsnoki beosztást 2015. július 1. óta
látom el. A települések önkormányzataival a kapcsolat közvetlennek mondható.
Az értekezletek rendje szerint Nagykáta HTP-on a tűzoltó-parancsnoki napi pontosításokat, és
havi vezetői értekezleteket megtartottuk az intézkedésben meghatározott résztvevők

jelenlétében. A havi parancsnoki fórumon, a szolgálatparancsnokokon keresztül a csoportok
közötti egyeztetést és összehangolást is végre tudtam hajtani.
Nagykáta HTP működési területén nyolc önkéntes tűzoltó egyesület működik, melyek felett
Nagykáta HTP szakmai felügyeletet gyakorol. A társszervekkel a kapcsolattartásunk
folyamatos, a közös káreseti tevékenység során az együttműködés zökkenőmentes.
A 2017-es év folyamán a rendőrség vizsgálataihoz – hivatalos megkeresésük útján - több
alkalommal szolgáltattunk adatokat, melyeket káreseményekkel kapcsolatosan rögzítettünk. A
mentőszolgálat munkatársai kérésünkre az éves egészségügyi oktatásokon részt vettek, azok
színvonalát előadásaikkal növelték, illetve velük közös gyakorlatot szerveztünk.
2017 januárjában jégről mentési gyakorlatot tartottunk mindhárom szolgálati csoport részére,
melyeken a társszervek szintén részt vettek és a rájuk vonatkozó szabályozókat és
tevékenységeket ismertették és bemutatták. A működési területünkön található 14 település
önkormányzatával a kapcsolattartásunk folyamatos, a képviselő testületeknek az éves
tevékenységünkről a beszámolókat megtartottuk. Ezen alkalmakat is kihasználtuk a lakosság
megfelelő tájékoztatására és az önkormányzatok vezetői, illetve a képviselő testületek útján
tájékoztatást tartottunk az év folyamán megváltozott, tűzvédelmet érintő szabályozókról, a
helyes tűzvédelmi magatartásról, a kéménytüzekkel és CO visszaáramlással, valamint a
szabadtéri égetéssel kapcsolatos tudnivalókról. A Helyi Védelmi Bizottság (a továbbiakban:
HVB) ülésein részt vettünk.
2017. október 27-én Nagykáta HTP szervezésében került megtartásra Nagykátán a Megyei
éves önkéntes tűzoltó egyesületek konferenciája, gyakorlata, és Cegld KvK területén működő
járási mentőcsoportok - „Kőris” a „Tápió” és a „Gerje” Önkéntes Járási Mentőcsoportok rendszerben tartó gyakorlata.
A Cegléd KvK-el együttműködési megállapodást kötött oktatási intézményekből közösségi
szolgálatra érkező diákokat parancsnokságunk fogadta.

2.2. Szakmai felügyelet, ellenőrzés
Nagykáta HTP működési területén 8 önkéntes tűzoltó egyesület (továbbiakban: ÖTE)
tevékenykedik, akik aktívan vesznek részt mentő tűzvédelmi feladatainkban. Nagykáta HTP
ezen ÖTP-k felett gyakorol szakmai felügyeletet.
Az egyesületek közül az együttműködés tekintetében ketten - Sülysáp és Kóka - EMÜ I-es,
hatan pedig - Farmos, Pánd, Tápiószecső, Tápiószele, Tápiógyörgye és Tóalmás - EMÜ II-es
kategóriába kerültek besorolásra. Az egyesületeknél a negyedévente tartandó felügyeleti
ellenőrzéseket lefolytattuk. A féléves technikai szemléket a műszaki biztonsági tiszt
jelenlétében elvégeztük. Az ellenőrzéseknél általánosságban vizsgáltuk: a gépjármű
dokumentumokat, védőruhák meglétét, állapotát, munkavédelem feltételeit, szerek,
felszerelések elhelyezését, azok állapotait, tároló helyek kialakítását, szakmai végzettségeket,
értesítés, riasztás feltétel rendszerét.
A káresetek felszámolását az ÖTE-k kiváló szakmaiassággal végezték, a balesetmentes
munkavégzésre nagy hangsúlyt fektettek. A káreseti tevékenység során az egyesületek és a
hivatásos egységek közti együttműködés megfelelő és rutinszerű volt.
A településeken történt beavatkozások száma jól mutatja, hogy az ÖTE rajok a területükön
lehetőségükhöz mérten igyekeznek minél több káresetnél tevékenyen részt vállalni, és az
együttműködési megállapodásukban foglaltaknak megfelelni.
Első félévben továbbképzést szerveztünk a működési területünkön tevékenykedő ÖTE-k
számára. Témáink között szerepeltek a szabadtéri tüzek megelőzése, hatósági
részcselekmények, tűzvédelmi szabálytalanságok feltárása, beavatkozások tapasztalatai,
gyakorlatok szervezése. Második félévben megyei Önkéntes Tűzoltó Egyesületek éves
konferenciájával egybekötött ÖTE műszaki gyakorlaton az egyesületeink részt vettek. A

kapott feladatokat (favágás, darabolás, gépjárműből történő sérült mentése) saját
felszereléseikkel megfelelő szinten álltak helyt. Az igényeknek megfelelően Tűzoltóparancsnokságunk ebben az évben 40 órás alap tanfolyamot szervezett az ÖTE tagok
számára. Az öt hétvégét magában foglaló képzést követően 17 fő tett sikeres vizsgát, és nyert
jogosultságot a káreseti munkában való részvételhez.

2.3. Oktatás, képzés, gyakorlatok tartása
Központilag szervezett továbbképzéseken rendszeresen veszünk részt. Gyakorlatainkat a Pest
MKI által jóváhagyott éves összesített gyakorlatterv alapján végezzük. A gyakorlatok
helyszínét időben értesítjük, az előkészítésbe a helyi szakembereket rendre bevonjuk. A
rendelkezésünkre álló eszközök segítségével a napi beavatkozások alapján kerülnek
kiválasztásra a feltételezések, törekedve az életszerű körülményekre.
Az oktatásokat a szolgálat-parancsnokok, műszaki-biztonsági tiszt és parancsnok tartotta. Az
oktatás minőségére, alaposságára nagy hangsúlyt fektettünk. Az oktatások színvonalának
fenntartása érdekében a helyi szintű vezetőség rendszeres ellenőrzéseket tart. A kiképzési
tervben foglalt sportfoglalkozásokat rendre végrehajtottuk napi rendszerességgel. Időjárás
függvényében szabadtéren, uszodában, illetve a laktanya kondicionáló termében végeztük el.
Az év során meghirdetett országos lépcsőfutó versenyen 3 fővel képviseltettük magunkat, a
részvételünk 6 évre visszamenőleg rendszeresnek mondható.
A HTP vezetői és beosztotti állománya által végrehajtott hatósági részcselekmények
sikerességének érdekében Cegléd KvK Hatósági Osztálya folyamatos továbbképzéseket
tartott. A gépkocsivezetők nagy figyelmet fordítottak a biztonságos közlekedésre, a
vezetéstechnikai tréningeken részvételük rendszeres, az itt szerzett tapasztalatokat jól tudják
kamatoztatni káresetekhez történő vonulások alkalmával. Laktanyánkba vendégelőadóként
kértük fel a rendőrség szakembereit, akik tartottak előadást a megfelelő, megkülönböztető
jelzéssel történő vonulás szabályairól.
Nagykáta HTP a 2017-es évben 36 alkalommal, 12 különböző helyszínen tartott helyismereti
foglalkozást. A gyakorlatok helyszínének kiválasztásakor nagy figyelmet fordítottunk arra,
hogy a működési területünk nagyobb cégei, közösségi és oktatási intézményei, illetve
tűzvédelmi szempontból kiemeltebb létesítményei kerüljenek megismerésre. A helyismereti
foglalkozások alkalmával a beavatkozó állomány a létesítmények tűzvédelmi szempontból
fontos sajátosságait megismerte. A meghatározottaknak megfelelően félévente megtartásra
kerültek szolgálati csoportonként a feszítő-vágó gyakorlatok és a favágási gyakorlatok.
Évente egy alaklommal jégről mentési gyakorlatot tartunk, amelybe bevonjuk a helyi mentős
szakembereket is.
Szituációs begyakorló gyakorlatot 12 alkalommal tartottunk. A gyakorlat vezetője ezen
alkalmakkor meggyőződhetett az állomány helyismereti foglalkozásokon megszerzett
ismereteiről, illetve felmérhette a szolgálati csoport, szerelési ismeretekben való jártasságát.
Ellenőrző gyakorlat 6 alkalommal került megtartásra, melyek értékelése minden esetben
megfelelő lett.
Az év folyamán a központilag szervezett továbbképzéseken rendszeresen részt vettünk:
-

Vezetéstechnikai tanfolyam (Hungaro ringen)
Híradó ügyeletesek megyei továbbképzése
Műszaki - Biztonsági Tisztek továbbképzése
Kompresszorkezelői, palacktöltő tanfolyam
Hatósági munkakörben dolgozók továbbképzése

-

Lakástüzek oltása
Káreseti elsősegély felkészítés
Tűzoltó technikai alaptanfolyam
FER által szervezett veszélyes anyagok jelenlétében történő beavatkozás
tanfolyam
Weber feszítő-vágó továbbképzés

2.4. Káreseti tevékenység
Nagykáta HTP működési területén a 2017-es évben egységeink 493 esethez vonultak. Tűzesethez
274 alkalommal, míg műszaki mentéshez 219 alkalommal történt vonulás. Segítségnyújtást 22
esetben kaptunk másik hivatásos egységektől, 4 esetben vonultunk önállóan működési területünkön
kívülre. Önkéntes tűzoltó egyesületek 215 alkalommal támogatták munkánkat a beavatkozások
során. Beavatkozást igénylő esemény 408 esetben történt, 1 esetben indult tűzvizsgálat területünkön,
55 alkalommal téves jelzést, míg kiérkezés előtt felszámolt esetek száma 24 volt.
Az elmúlt évhez képest megnövekedett káreset számok elsősorban az időjárásnak tudható be.
Műszaki mentéseink számának növekedését két alkalommal bekövetkezett viharos időjárás okozta.
A két esemény sorozat 90 esettel növelte a beavatkozások számát. Tűzeseteink a száraz időjárásnak
köszönhetően erdő- és vegetáció tüzeinek számában mutat emelkedést.
Ebben az évben is nagy figyelmet fordítottunk a szén-monoxid mérgezés és kéménytüzek
megelőzésének tájékoztatására. 2017-ben kéménytűz 9, míg CO visszaáramlás 2 esetben történt.
Ezen esetekben folytattuk Cegléd KvK Hatósági Osztály iránymutatása szerinti hatósági ellenőrzés
helyszíni részcselekményét.
Az év során 13 alkalommal történt szándékosan megtévesztő jelzés.
Beavatkozásainkat jellemzően I-es, vagy I/K fokozatban hajtottuk végre. Az év során egy estben
történt III/K erdőtűz, 2017.06.13-án Tápiószecső mellett. 25 ha-on égett az erdő és aljnövényzete,
amelyet négy gépjárműfecskendő, két vízszállító, továbbá három ÖTE gépjármű
fecskendőivel összesen 48 fővel, mint egy öt óra alatt sikerült megfékezni. Két esetben történt
a viharos időjárásnak köszönhetően tömeges káresemény. 2017.06.21-én, 27 helyszínen
dolgoztak egységeink, 2017.10.29.-10.31-ig, 57 helyszínen kellett beavatkoznunk
területünkön. Az elhúzódó munkálatokban szintén nagy segítséget kaptunk az önkéntes
tűzoltó egyesületeinktől.
2017.11.18-án riasztást érkezett Nagykáta HTP ügyeletére, miszerint Tápiószelén lakóépület
ég. A jelzések alapján egy fiatalcsalád (két felnőtt és egy három hónapos csecsemő) az
emeleti, tetőtéri hálószobában rekedt, a tűz miatt nem tudnak lejönni. A tűz az emeletre
vezető lépcső alatt keletkezett, és átterjedt a lépcső fa szerkezeti elemeire is. A mentést az
emeleti ablakhoz szerelt létrán keresztül lehetett végrehajtani. A két felnőtt csak kísérettel
tudott lejutni a létrán, a csecsemőt tűzoltóink hozták ki az épületből.

2.5. Hatósági tevékenység
Hatósági cselekményeinket, rész cselekményeinket Cegléd KvK hatósági osztály
felügyeletével, irányítása alapján végeztük. Akik működési területünkön az elsőfokú
tűzvédelmi hatósági feladatkörrel ellátott szervezet.
Ennek tükrében helyismereti foglalkozások alkalmával hatósági ellenőrzést hajtottunk végre
minden létesítményben. Az év folyamán célellenőrzés keretében tüzivíz medencék
ellenőrzését végeztük. Gyakorlatok, helyismereti foglalkozások után tűzcsapok

működőképességét vizsgáltuk. Területünkön, nagyobb rendezvényeken tűzvédelmi bejárást
tartottunk, vizsgálva a kiürítési és felvonulási útvonalak meglétét. Káreseteknél, kéménytüzek
és CO mérgezés esetén végeztünk jegyzőkönyvezést tűzvédelmi szabálytalanságok
megszüntetése érdekében. Ellenőrzéseink száma meghaladta az év során a 170 esetet.

2.6. Polgári Védelmi tevékenység
2017–ben is részt vettünk a helyi védelmi bizottság éves munkájában. Cegléd KvK területén
tevékenykedő járási mentőcsoportoknak rendszerben tartó gyakorlatot tartottunk. Tűzoltóság
munkájának megismertetése érdekében ismét megrendezésre került a „nyitott szertárkapuk”
program. Több alkalommal iskolákból és óvodákból fogadtunk szervezett csoportos
látogatókat és hoztuk számukra elérhető közelségbe a tűzoltók életét és a tűzoltóság
mindennapjait. Iskolák felkérésére vettünk rész pályaválasztó napokon, és adtunk
tájékoztatást munkánkról. Részt vettünk a Közép Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság által
szervezett vízügyi bejáráson, a területünkön folyó vízmedrek ellenőrzésében.

2.7. Humán tevékenység
A 2017-es évben folytatódott a 2016-ban megkezdődött állománytáblában meghatározott
létszámkeret feltöltése. 2017. évet 44 fős készenléti létszámmal kezdtük. Az év során
létszámunkból 2 fő adta be áthelyezési kérelmét – családi okok miatt - másik tűzoltóságra, és
3 fővel bővült állományunk. Ezen felüli létszámkeret hiány a 2018-as évben kerül feltöltésre.
Nagykáta HTP parancsnok-helyettesét másik beosztás betöltésére kérték fel, ezért
parancsnokságunk 2017.03.15-től helyettes nélkül dolgozott az év folyamán.
Nagykáta HTP állományából egy fő megbízott rajparancsnok, a Belügyminisztérium
Nemzetközi Oktatási Központ által szervezett nyelvi tanfolyamon vett részt, az év végén
államilag elismert sikeres nyelvvizsgát tett.
A 2015-ös évben kezdődött esti tanulmányi képzésen résztvevő állomány, az érettségi
bizonyítvány megszerzésére irányuló tanulmányait a 2017-es évben is sikeresen folytatta.
2017-ben Nagykáta HTP állományába tartozó személlyel szemben fegyelmi eljárás nem
indult, tehát a fegyelmi helyzet az adott évben kiválónak mondható.

2.8. Műszaki tevékenység
Nagykáta HTP szerállományát egy új RÁBA R16 Heros Aquadux gépjárműfecskendő, mint
I-es szer és egy Renault Kerax 7000 típusú vízszállító gépjármű alkotja. A parancsnokság
rendelkezik egy Mazda B2500 4x4 típusú tűzoltás vezetői gépjárművel is.
A szükségessé vált nagyobb javításokat és felülvizsgálatokat a BM HEROS Zrt.
szakműhelyében végezték el, a gépjárműveket érintő kisebb meghibásodások javíttatását a
Pest MKI Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezettel egyeztetve helyi szinten elvégeztettük.
Az év során közlekedési balesetünk nem történt. A raktárakban tárolt szakfelszerelések,
kisgépek, egyéb technikai eszközök vonatkozásában az időszakos felülvizsgálatok elvégzésre
kerültek. A védőruházatok állapota megfelelő, az év során javításukról szakműhelyben
gondoskodtunk, tartalék ruházattal rendelkezünk. Rendszeres vizsgálatukat az ellenőrzések
során elvégeztük.

2.9. Gazdasági tevékenység
Nagykáta HTP laktanya épülete újszerű állapotban van. A 2017-es évben a Pest MKI éves
munkavédelmi bejárást tartott az ingatlanban. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy
Nagykáta HTP általános munkavédelmi körülményei jók. Az ingatlan fűtését szolgáló
berendezések karbantartására a BM OKF Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban: BM
OKF GEK) szerződést kötött, melynek köszönhetően a kazánok felülvizsgálata és
karbantartása folyamatos.
A kazánház, a raktárak, a szertár, az épület helyiségei rendezettek. A feltárt hiányosságok,
hibák megszüntetésre, kijavításra kerültek.
A szertár garázs kapuin az időszakos javításukat végrehajtottuk.
Az ügyeleti helyiségben található híradó pult javíttatását év közben elvégeztettük.
Az ügyeleti rendszer üzemeltetésének biztosításához tartozó szünetmentes tápok cseréje
megtörtént, a hozzá tartozó hálózat korszerűsítésre került.
Az épület állagmegóvásának érdekében a helyiségek tisztasági festései folyamatosan zajlanak,
köszönhető az állomány segítőkészségének. A szükséges alapanyagok beszerzését a BM OKF
GEK által biztosított pénztári előlegből biztosítottuk.
Önkormányzati támogatás segítségével beszerzésre kerültek:
- Két új hűtőszekrény;
- Egy új klíma berendezés;
- Új étkezőszékek, valamint irodai székek;
- Egy összecsukható asztal és hozzá tartozó padok;
- A konyhából nyíló terasz előtetővel történő lefedésének előkészületei megtörténtek, várható
befejezése 2018 második negyed évben valósul meg.
Az állomány gyakorlataihoz, szerelési foglalkozásaihoz nélkülözhetetlen „mászó-ház” teljes
felújítási munkálatait 2017-es évben kezdte meg az állomány, a befejezés szintén a 2018-as
évre fog áthúzódni.

2.10. Együttműködés más szervekkel, szervezetekkel
Kapcsolataink, társzervekkel, önkormányzatokkal, mentő szervezetekkel, folyamatos.
Gyakorlatainkra mentők szakembereit rendszeresen meghívjuk, a gyakorlatok folyamatába
bevonjuk. Minden évben tartanak képzést újraélesztés témakörben számunkra. Rendőrség
szakemberei rendszeresen tartanak tájékoztatót a KRESZ aktuális kérdéseiről. Évente két
alkalommal megrendezésre kerülő közbiztonsági fórumon a meghívásoknak eleget teszünk és
képviseltetjük tűzoltóságunkat. Nagykáta HTP működési területén tevékenykedő önkéntes
tűzoltó egyesületek érvényes együttműködési megállapodással rendelkeznek velünk. Járási
mentőcsoporttal éves gyakorlaton gyakoroljuk az együttműködést. Az önkormányzatok
képviselőivel, az éves beszámolókon felül, az általuk szervezett rendezvényeken tudunk
kapcsolatot tartani. A helyi védelmi bizottság ülésein rendszeresen részt veszünk.
Rendszeresen képviseltetjük magunkat a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság által
szervezett, és tartott vízügyi bejárásokon.
A Magyar Honvédség Tápiószecsői Anyagellátó raktárbázis éves rendezvényén képviseltetjük
magunkat.

2.11. Rendezvényeink

Tovább folytattuk a központilag meghirdetett „nyitott szertárkapu” programot. Rendszeresen
fogadtunk látogatókat a környék iskoláiból és óvodáiból.
Első félévben továbbképzést tartottunk Nagykáta HTP együttműködési megállapodással
rendelkező ŐTE-i számára, aktuális szakmai kérdéskörökben.
Az éves Megyei ÖTE konferenciának Nagykáta HTP adott helyszínt. A meghívottak száma
meghaladta a 30 egyesületet. A konferencia gyakorlattal egybekötött szakmai fórumot ölelt
megába. Itt került megtartásra a járási mentőcsoportok rendszerben tartó gyakorlata is.
40 órás alaptanfolyamot tartottunk ÖTE tagok számára, a káreseti munkavégzés
jogosultságához.

3. Összefoglaló
Összességében elmondható, hogy Nagykáta HTP a 2017-es évre kitűzött céljait elérte, a
számára felállított feladatokat végrehajtotta, mind ezt a jogszabályokból és a belső
szabályozókból eredő kötelezettségek figyelembevételével tette.
Nagykáta HTP szakmai tevékenységét magas szinten és fegyelmezetten végzi, fontosnak
tartva a társszervekkel, önkormányzatokkal és a lakossággal történő kapcsolattartást. A
készenléti állomány szakmai felkészültsége folyamatos fejlődést mutat, köszönhetően a
vezetői gondoskodásnak. Az állomány felkészültségében, fegyelmezettségében,
hivatástudatában elért színvonal megtartása továbbra is célunk marad, ezen értékek erősítése
folyamatos. Az állományt szakmaiasság, jó hozzáállás és elhivatottság jellemzi, előtérbe
helyezve a folyamatos tanulást és önképzéseket is.
Nagykáta HTP a vizsgált időszakban biztosította a működési területen élők biztonságát,
területén előre jelezhető kockázatokra felkészült, a bekövetkezett káreseményeket pedig
maradéktalanul felszámolta. Munkája során nagy hangsúlyt fektetett a lakosság biztonságának
és biztonság érzetének növelésére.
Az elmúlt évek talán legnagyobb eredménye a szabadtéren keletkezett tüzek számának
csökkenése.
Ez a tendencia a 2017-es évben az időjárás befolyásoló körülményeinek következményeként a
számok tükrében nem mutatkozott. Viszont a szabadtéri tüzek kiterjedése, a felszámoláshoz
szükséges erő- és eszköz igénye nagyságrendileg elmarad az előző évekhez képest. Ennek
hátterében a lakosság tájékoztatása és a preventív hatósági munka áll, melyet állományunk
Cegléd KvK Hatósági Osztályának iránymutatásával végezte. Szintén nagy eredményt jelent a
CO mérgezések és kéménytüzek számának csökkenése, alacsonyan tartása, amely a lakosság
megfelelő és folyamatos tájékoztatásának köszönhető.
A helyi médiával kialakított jó kapcsolat és az önkormányzatok segítsége lehetőséget ad
számunkra a lakosságot tájékoztatni térségünkben előforduló veszélyhelyzetekre. Nagykáta
HTP által a Területi Tűzmegelőzési Bizottság helyi rendezvényeken történő folyamatos
megjelenése biztosított, amely a lakosság fokozott biztonságát garantálja, az öngondoskodást
erősíti.
A széles látókörű szemlélettel végzett szakmai tevékenységünk jelentősen hozzájárul a
káresemények számának csökkenéséhez, amelyből szervezetünk eredmény orientáltabb
feladat végrehajtása következik. A kialakított szemléletmódunk az illetékességi területünkön
élő állampolgárok biztonságát erősíti.
A következő évre célkitűzéseink között szerepel:









az állampolgárok szélesebb körű tájékoztatása: a CO mérgezések,
kéménytüzek megelőzésének feladatairól, a kéménysepréssel összefüggő
tudnivalókról, valamint a szabad területek tüzeinek megelőzése.
állománytábla módosítása következtében tovább folytatni készenléti
létszámunk növelését, elősegíteni az érkező kollégák beilleszkedését
az önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai felkészítésének folytatása
folytatni a laktanyán kívüli, közösség összetartó csapatépítő programok
szervezését a hagyományőrző tűzoltósport felélesztésével
az épület felújítási, állagmegóvási program folytatása
tovább ápolni területünkön működő társ szervekkel és intézményekkel
kialakított jó kapcsolatunkat

____________________________________________ ____________________________________________
1. számú melléklet
Cím: 2700 Cegléd, Széchényi út 24-26.
Telefon: +36(53)505-030; Fax: +36(53) 505-030
E-mail: cegled.hatosagl@katved.gov.hu
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Esetszámok alakulása 2011-2017-ig:
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2. számú melléklet

Hatósági részcselekményt igénylő káresetek:
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3. számú melléklet

Működési területünk riasztásai az esetek jellege szerint:
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4. számú melléklet

Vonulások megoszlása a hónapok tükrében:
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5. számú melléklet

Vonulások települési lebontásban:

Nagykáta HTP 2017
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6. számú melléklet

Vonulási adatok településekre lebontva:

település

Nagykáta HTP
vonulása

Farmos
Kóka
Nagykáta
Pánd
Sülysáp
Szentlőrinckáta
Szentmártonkáta
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecső
Tápiószele
Tápiószentmárton
Tóalmás
összesen:

24
29
92
4
57
15
39
21
17
11
80
36
21
43
489

káreset
Egyéb HTP
Vonulása
területünkre
1

ÖTE
vonulása
19
24

1
4

4
48

3
1
3
5
2
2
22

18
59
26
37
215

Nagykáta HTP működési területén történő vonulások száma: 511 eset
Nagykáta HTP egységeinek vonulásainak száma saját működési területünkre: 489 eset
Nagykáta HTP egységeinek vonulásainak száma segítségnyújtásra: 4 eset
Nagykáta HTP működési területén az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 215 alkalommal
segítették munkánkat beavatkozások során.

7. számú melléklet

ÖTE vonulások száma:
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8. számú melléklet

Vonulások száma a helyszínek típusai szerint:
szociális

egyéb
mezőgzdasági létesítmény;
2
szociális;
1

egyéb; 5

közterület
építési; 1
közterület; 46

építési
ipari; 4

ipari
tűz szabad területen; 154
közút; 74

közút

kereskedelem
kereskedelem; 2

közlekedési eszköz

közlekedési eszköz; 9

tárolás; 6
otthon; 131

otthon

oktatás

oktatás; 3

tárolás

tűz szabad területen

mezőgzdasági létesítmény

