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Bevezetés
Tájékoztatom, hogy a Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: T űzol
tóság) tevékenységét a vizsgált időszakban a szervezetet érintő jogszabályok, a Belügym inisz
térium Országos Katasztrófavédelm i Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) és a Pest
M egyei Katasztrófavédelm i Igazgatóság (a továbbiakban: Pest MKI) norm atív szabályozói,
valam int a Szervezeti és M űködési Szabályzata, illetve Gödöllő Katasztrófavédelm i K iren
deltség (a továbbiakban: Kirendeltség) ügyrendje alapján végezte. A 2018-as évben a helyi
szintű vezetésirányítás rendszerében személyi változások történtek, a tűzoltóparancsnok va
lam int a parancsnok-helyettes beosztás tekintetében.
A tűzoltóság, a Pest MKI és a Kirendeltség feladat m eghatározása alapján hajtotta végre a
számára kitűzött feladatokat.
Kiem elt feladatok
Megkülönböztetett figyelmet fordítottunk a megelőző tevékenység integrált szemléletű magas
szintű végrehajtására, a tűzoltó-technikai szakfelszereléseink és gépjárműveink karbantartottságára,
valamint az állampolgárok védelmére, közbiztonság j avítására.
Legfőbb célkitűzéseink között szerepelt - a korábbi évek tapasztalatai alapján, elsősorban
a nyári időszakra vonatkozóan - a vegetációs és m ezőgazdasági területeken keletkezett tüzek
szám ának csökkentése, a téli időszakra történő felkészülés keretében pedig a kiem elt kockáza
ti helyszínek veszélyeire történő felkészülés. A téli időszakra történő felkészülés keretén belül
fő feladatunknak tekintettük a lakosság vonatkozásában a CO mérgezések m egelőzésére tör
ténő felkészítést. Továbbá m ásik kiem elt feladatunk volt az épített környezetben bekövetke
zett tűzesetek visszaszorítása.
Folyam atos feladatnak tekintettük a készenléti állom ány szakmai ism ereteinek m agas
szinten tartását, további fejlesztését.
A z állom ány számára szervezett gyakorlatok helyszíneinek kiválasztásakor figyelem be
vettük a veszélyes ipari létesítményeket, illetve kiem elt figyelmet fordítottunk a területünkön
található Tűzoltási M űszaki M entési Terv készítésére kötelezett létesítmények nyilvántartásba
vételére.
Fontos feladatunknak tatottuk a frissen felszerelt kollégák szolgálati csoportokba történő
beilleszkedésére, a hatékony szakmai munkára való nevelésére.
M inden évben visszatérő fő feladataink között szerepelt a Hungaroringen történő nagyobb
események biztosítása, melyek között több nemzetközi és országos szintű rendezvény is volt,
ilyen például a F orm a-1, WTCC Túraautó-világbajnokság, ETRC Kamion Európa Bajnokság.
Az elmúlt időszakban nagyobb figyelmet fordítottunk arra, hogy a kiemeltebb beavatkozása
inkat, valam int rendezvényeken történő m egjelenésünket rendszeres fényképfelvételekkel
dokum entáljuk a lakosság m ielőbbi tájékoztatása céljából.
A 2018. évre kitűzött és m eghatározott feladatok m aradéktalanul végrehajtásra kerültek.

Gödöllő H TP m űködési területe 26 településre terjed ki:

-

A szód Örs:
A szód

Gödöllő HTP:
- Csornád

-

Bag

- Dány

-

Domony
Galgagyörk

- Erdőkertes
- Gödöllő

-

G algahévíz
Galgam ácsa

- Isaszeg
- Kerepes
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Hévízgyörk

- Kis tarosa

lkiad

Kálló

- Mogyoród
- Őrbottyán

Kartal

- Száda

Vácegres
Váckisújfalu

- Vácszentlászló
- Valkó

Verseg

- Veresegyház

Vonulási adatok
A 2018. évben a jelzések alapján tűzeset, műszaki mentés tekintetében összesen 792 kár
eset történt a működési területünkön. A káresetek m egoszlását tekintve a tűzesetek (456 db)
voltak többségben. Műszaki mentésre 336 db esetben volt szükség. (1-2. számú ábra)
Tűzoltásokról, műszaki m entésekről
A tűzoltási és műszaki mentési beavatkozásainkat tekintve az értékelt évről elmondható,
hogy a lakosságtájékoztató, és a minőségében, mennyiségében növekvő preventív tevékeny
ség hatására javuló tendencia figyelhető meg a káresetek csökkenő számában, és a beavatko
zás, kárelhárítás javuló minőségében. Az adatokat elemezve, értékelve elmondható, hogy a
m űszaki m entések számának változása elsősorban a szélsőséges időjárásnak köszönhető, mint
például a hirtelen jö tt zivatarok, széllökések és fakidőlések, illetve vízeltávolítások. A
2017,évhez képest a műszaki mentések száma 15% csökkent.
A 2018. évben tudatos, megelőző tevékenységünknek köszönhetően a működési terüle
tünkön nem történt CO mérgezés, valamint a korábbi évek számadataihoz képest az ilyen
jellegű esem ények száma közel 10% csökkent. Tűzesetnél bekövetkezett haláleseteket tekint
ve, az elm últ évekhez képest csökkenő tendencia figyelhető m eg, ez a fent említett tudatos
m egelőző tevékenységünknek, lakossági tájékoztatásainknak köszönhető.
Éves esem ényeinket áttekintve megállapítható, hogy a tűzeseteink száma az első és m á
sodik félévben is egyértelm űen csökkenő értékeket mutatnak, am elynek összértéke 12% tehe
tő. K iem elt hónapunk az április és a július hónap volt, ahol az előbbinél a szabadtéri területen
keletkező tűzesetek száma alakult magasabban, míg az utóbb említetnél, a fa kidőlés és v i
harkárok felszám olás okozta a magasabb beavatkozási számot. Műszaki mentés jellegű be
avatkozásainkat elemezve, a káresetfajtákat figyelembe véve a legtöbb eseményt a közúti
baleset felszám olása során végeztük. Az idei évben a közúti balesetek felszámolásához szük
séges szakfelszerelések használatának gyakoroltatását a képzési tervben ennek tükrében épí
tettük be.
A káresem ények felszám olása során a beavatkozó állomány körében baleseti sérülés
egyetlen esetben sem következett be. A beavatkozások gyorsan és szakszerűen kerültek vég
rehajtásra, panasz nem érkezett a kárhelyszíni beavatkozások tekintetében, viszont számtalan
köszönőlevelet kaptunk az állomány munkájának elismeréséről.
A tűzesetek, m űszaki m entések jellege (3-4. számú ábra)
B eavatkozást igénylő esemény: 519db
Tűzeset: 456db
M űszaki mentés: 336db
K iérkezés előtt felszámolt: 71 db
CO érzékelés: 12db
Szándékosan megtévesztő jelzés: 2db
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Káresem ények lebontása településekre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Aszód
Bag
Csornád
Dány
Domony
Erdőkertes
Galgagyörk
Galgahévíz
Galgam ácsa
Gödöllő
H évízgyörk
Iklad
Isaszeg
Kálló
Kartal
Kerepes
K istarcsa
M ogyoród
O rbottyán
Szád a
Vácegres
V áckisújfalu
Vácszentlászló
Valkó
Veresegyház
Verseg

Műszaki m en
tés
14
24
0
3
8
14
0
12
2
86
9
3
17
4
10
16
28
23
11
16
2
0
1
8
27
1

Tűz
16
27
1
17
9
23
2
10
3
95
8
4
19
9
8
74
34
28
4
18
0
0
2
23
34
4

Kiem elt káresetek
A tényleges riasztási fokozatokat figyelembe véve jelentősebb esem ényeink 2018. évben a
következők voltak: 4 db Ii-es riasztási fokozatú tűzesetből 2 db tárolási jellegű létesítmény
tüze volt; egy term énytároló, Gödöllő-Szárítópusztán ahol a tároló épület tetőszerkezete égett.
A másik tárolási jellegű létesítm ényben keletkezett II. riasztási fokozatú tűzeset Kerepes
Ökörtelek völgyben egy hulladéktároló telephelyen keletkezett, ahol egy nyitott hulladéktáro
lóban m űanyag, papír darált hulladék égett. A további 2 db kisebb ipari létesítményben bekö
vetkezett tűzeset volt, amelyből az egyik Erdőkertes településen egy asztalos üzemben kelet
kezett ahol az tizem 70 négyzetm éteres épülete teljes terjedelmében égett, valamint egy K ere
pesen ahol egy 90 négyzetm éteres autószerelő műhely teljes terjedelm ében égett. III-as riasz
tási fokozatú esem ényünk nem volt. IV-es riasztási fokozatra egy esetben került sor, K istarcsa
területén egy tárolási rendeltetésű épületben, ahol 1 000 n r-e n darált műanyag hulladék, szá
m ítástechnikai hulladék égett, V-ös riasztási fokozat a vizsgált időszakban nem volt.
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Kistarcsa IV. risztási fokozatú tűzeset.
Szakm ai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések
A Gödöllő HTP az lsaszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szakmai felügyeletéi látja el. A
III. kategóriájú egyesületet az erre vonatkozó szabályzókban foglaltak alapján, szakmailag
ellenőrizzük, illetve műszaki szemlét tartunk. Az egyesület rendszeresen részt vesz Isaszeg
város rendezvényeinek biztosításában. Term észetesen gondolnak az utánpótlásra is. Folyam a
tosan járnak iskolákba, óvodákba és népszerűsítik a Tűzoltóság munkáját. Oktatják, tanítják
az ifjúságot a tűz veszélyeire és megelőzésére. Részt vettek a „N yitott szertárkapuk” elneve
zésű országos rendezvényen, melyen szertárukban majd száz gyerm ek és szülő vett részt. A z
egyesület a székhely szerinti településük rendezvényein rendszeresen végez lakosságtájékoz
tatási, ifjúságnevelési tevékenységet illetve tűzvédelmi biztosítást.

Az állom ány képzése, képzettsége

A továbbképzés, kiképzés gerincét a készenléti szolgálatot ellátó állomány éves kiképzési
terve, gyakorlatterve, valamint a tűzoltás vezetésére jogosultak, az ügyeletesek és a gépjár
m űvezetők továbbképzési tervei alkották. Elsődleges cél az éves kiképzési terv összeállításá
nál, hogy a képzés tematikája vegye figyelem be a helyi körülm ényeket, veszélyforrásokat,
sajátosságokat, m int például a területi elhelyezkedés, földrajzi viszonyok, szélsőséges időjárá
si tényezők következményei, veszélyes ipari üzemek, közlekedés terén bekövetkezett változá
sokat. A képzési terv célja továbbá, hogy fokozott figyelmet szenteljen a legújabb beavatko
zási módszerek, eszközök megismerésének, valam int kiemelt területként foglalkozzon a köz
ponti, illetve területi szervek által kiadott intézkedésekkel. A szem élyi állomány kiképzésé
nek, továbbképzésének színvonala, jelentősen javult a folyam atos B M minősített továbbkép
zéseken való részvétel biztosításával, valam int a Pest Megyei Katasztrófavédelm i Igazgatóság
által szervezett egym ásra épülő, parancsnoki, alparancsnoki képzéseken való részvételnek
köszönhetően. A képzések minősége az értékelt időszakban m egfelelt a szakmai elvárások
nak.
A 2018. évben 6 fő jelentkezett az állam ilag tám ogatott C kategóriájú jogosítvány m eg
szerzésére irányuló képzésre, közülük 4 fő sikeresen m egszerezte jogosítványát, 2 fő még a
tanfolyam ot végzi.
A tárgyévben 1 fő folytatott tanulmányokat a Nem zeti Közszolgálati Egyetem keretein belül
indított Tűzvédelm i M entésirányítási szakán.

Tűzvédelem , tűzmegelőzés

A készenléti állomány szabadtéri tűzesetek, kéménytiizek, CO események, helyismereti
gyakorlatok, rendezvények, tűzoltó vízforrások helyszínén és egyéb indokolt esetben
ellenőrzésekkel támogatta a hatósági eljárások lefolytatását. Az ellenőrzésről elkészített
jegyzőkönyvek tartalmazzák a helyszín tűzvédelmi állapotát, az esetleges tűzvédelm i
szabálysértéseket és hiányosságokat. A helyszínen tapasztalt, jegyzőkönyvben rögzített
m egállapításokat továbbítjuk a Hatósági Osztály munkatársainak, akik az integrált szem lélet
tükrében eljárnak az adott ügyben. 2018. évben a Területi Tűzm egelőzési Bizottság
m unkájában aktívan részt vettünk mely során 19 darab füst érzékelőt adtunk át a rászorulók
részére a „N e gyújtsa-gyűjtse” kam pány keretén belül.

M egelőzést szolgáló rendezvények

Ifjúságnevelő tevékenységünket különböző rendezvényeken történő m egjelenésünkkel,
kiürítési gyakorlatokon tartott előadásunkkal, valam int az egyre nagyobb érdeklődést m utató
közösségi szolgálatot ellátó fiatalok körében tartjuk meg. Az eddigi tapasztalataink alapján
mindig nagy érdeklődést m utattak a résztvevők. Az évente megrendezésre kerülő Felm enő
Rendszerű Katasztrófavédelmi Ifjúsági versenyeken mind helyi, mind m egyei szinten aktívan
részt vettünk. A BM OKF által meghatározott megelőzési feladatokból a Tűzoltóság vezetése,
iskolai előadások tartásával, szórólapok, plakátok önkorm ányzatokhoz juttatásával és CO
érzékelők rászorulók részére történő átadásával vette ki a részét. Kiem elten kezeltük a
szabadtéri rendezvényeken részt vevő állampolgárok védelmét, a szervezőket tájékoztattuk a
rendkívüli időjárás esetén alkalmazandó eljárás rend menetére, az együttm űködés
fontosságára.
Polgári védelm i feladatok

A települési önkéntes m entőcsoportok gyakoroltatásában aktívan részt veszünk, am ely
mentő csoportok mind az öt II. besorolású településünkön 10 fővel kerültek m egalakításra. A
rendszerbeállító gyakorlatuk és m inősítésük 2015. és 2016. évben végrehajtásra került. A
rendszerbetartó gyakorlatukra idén került sor Iklad településen 2019. 02. 26-án.
A két járásunknak megfelelően megalakításra kerültek az önkéntes járási m entőcsoportok.
A Galga m entőcsoport 22 fővel, a Rákos m entőcsoport 27 fővel. 2014. október lü-én került
sor a m inősítő gyakorlatukra. A 2018. évben nem volt olyan esemény amely indokolta volna
az önkéntes mentőszervezetek bevonását.

K özbiztonsági referensek
A K irendeltség működési területén lévő II. katasztrófavédelmi besorolású településeken
kijelölésre kerültek közbiztonsági referensek, akik rendelkeznek az előírt képesítéssel. A refe
rensek képzésére negyedévente kerül sor a Kirendeltség épületében a kirendeltségi értekezlet
keretében. Közbiztonsági referensek a III. besorolású településeinken is kerültek kinevezésre,
az év végén meghirdetésre került képzésre 2018. évben is 5 fő jelentkezett, akik sikeres vizs
gát tettek. A napi munkavégzés során, lakosságvédelmi intézkedések elrendelése esetén és
polgári védelm i gyakorlatokon is megfelelő munkát végeznek.
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Kijelölt befogadó helyek
A K irendeltség illetékességi területén minden településnek kötelezően ki kellett jelölni
egy objektum ot befogadó helynek. A polgármesterek kijelölő határozattal lebiztosították eze
ket az objektumokat (iskolák, művelődési házak, faluházak). A határozattal kijelölt intézm é
nyek befogadási tervet készítettek, melyek minden évben ellenőrzésre kerülnek. A határoza
tukat évente kétszer pontosítják az önkormányzatok, a települések besorolásának felülvizsgá
latakor (szeptember), illetve a települési veszély-elhárítási tervek pontosításakor.
K ockázatazonosítási eljárás tapasztalatai
A 2018. évben két alkalommal került sor HVB ülés megtartására, melyeken önálló napi
rendi pontban szerepelt a katasztrófa védelmi elnök-helyettes beszámolója.
Tájékoztattuk a polgármestereket az esetlegesen bekövetkező szélsőséges időjárással kap
csolatos feladataikról. A megyei honlapon elérhető aktuális időjárással kapcsolatos anyagok
elérhetőségét m egküldtük az önkormányzatok részére, hogy a saját honlapjukon, illetve az
írott sajtóban a hasznos információkat megjelentethessék. A települések felkészüllek az eset
legesen bekövetkező szükség intézkedések végrehajtására, ár-és belvízzel, illetve helyi víz
károkkal kapcsolatosan.
A települések a Veszély-elhárítási terveket elkészítették. A Kirendeltség illetékességi terü
letén lévő A szódi és Gödöllői Járás Veszély-elhárítási tervkivonatának felülvizsgálata az Öszszesített Veszély-elhárítási Terv alapján végrehajtásra került. A kötelező mellékletként m eg
határozott adattár naprakész, aktualizálása folyamatosan végzett feladat. A tervek m elléklete
ként a települések (ahol még nincs), folyamatosan készíttetik el a Vízkár-elhárítási terveket.
Lakosságtájékoztatás
Lakosságtájékoztató tevékenységünk elsősorban a helyi médiákban történik, folyamatos
kapcsolatban állunk az önkormányzatokkal, polgárm esterekkel. A jól működő kapcsolatunk
nak köszönhetően m inden évben a megfelelő időben tudjuk felhívni a lakosság figyelm ét év
szakok változásakor várható aktuális veszélyekre és az azok elleni védekezés lehetőségeire. A
közbiztonsági referensek bevonásra kerülnek m inden évben az ilyen jellegű veszélyforrások
ism ertetésére. A különböző általuk tartott előadások keretén belül lakossági, valamint közbiz
tonsági fórumokon. Több alkalommal tájékoztattuk az érintett lakosságot a szezonális teen
dőkre és veszélyekre felhívó, például az irányított égetés, a szabadtéri tűzgyújtás és tűzm eg
előzés, és a vágástéri hulladék égetés szabályaival, a mezőgazdasági betakarítási munkák,
szénm onoxid mérgezés veszélyeivel valamint a szabadtéri rendezvények tűzvédelmével és a
hőségriadóval kapcsolatban általános tájékoztató anyag közzétételével. A Pest Megyei Terüle
ti Tűzm egelőzési Bizottság munkájában is tevékenyen részt vettünk, az országos illetve terü
leti szervezésű rendezvényeken, a tűzoltóság is m egjelent az működési területünkön m egren
dezésre kerülő kisebb-nagyobb töm eget vonzó koncerteken, falunapokon, szabadtéri rendez
vényeken. Számos esetben azonban az óvodák, iskolák látogattak el laktanyánkba, ami szin
tén kiváló lehetőséget nyújtott a Területi Tűzm egelőzési Bizottság nevében elvégezhető m eg
előző tevékenységre.
K özintézm ényekkel való kapcsolattartás, közösségi szolgálatteljesítés
A 2018-as évben is folytattuk az iskolások közösségi szolgálatával kapcsolatos felkészíté
sét. Ennek keretében 58 tanuló 30 alkalommal látogatott el hozzánk. A 2018-as évben a kiürí
tési gyakorlatokon, magas színvonalon végrehajtott szituációs begyakorló gyakorlataink által,
valam int a különböző tűzvédelemmel, tűzmegelőzéssel kapcsolatos előadásainknak köszönhe

tőén már iskolás korban megism ertetjük a gyerekekkel az alapvető tűzvédelmi szabályok fon
tosságát,' betartását, a tűzoltó hivatás sokszínűségét, szépségét. Az eddigi tapasztalataink alap
ján, az ilyen jellegű gyakorlatokon m indig nagy érdeklődést mutatnak a résztvevők a tevé
kenységünk iránt. A középiskolákban történő megjelenésünk, hivatásunk bemutatása biztosít
hatja szervezetünk szám ára a hosszú távú személyi utánpótlást a tűzoltó szakmában, ezáltal
parancsnokságunkon is.
Felkészüléssel kapcsolatos feladatok
A rendkívüli időjárási körülmények között igénybe vehető létszámot és technikai eszkö
zöket 2018. október hónapban pontosítottuk és folyamatosan naprakészen tartjuk. Folyamato
san végeztük az önkorm ányzatokkal együttm űködve a határozattal kijelölt befogadó helyek
ellenőrzését. A közlekedés szempontjából kockázati helyszíneket ellenőriztünk - 6 helyszí
nen. A hirtelen kialakuló időjárási jelenségekre való felkészítés érdekében folyamatosan kap
csolatban vagyunk az önkormányzatokkal, közbiztonsági referensekkel. A felkészítés keretén
belül a társszerveknek is felhívjuk a figyelmét az ilyen jellegű káreseményekre. A Kirendelt
ség Helyi Operatív törzs az ilyen jellegű eseményekre történő felkészítése megtörtént.
Lakosságvédelm i intézkedések bevezetését igénylő eseménykezelés
A vizsgált időszakban lakosságvédelmi intézkedésre okot adó káresem ény nem követke
zett be.
G yakorlatok
A Kiképzési Szabályzatnak megfelelően időarányosan megtartásra kerültek a gyakorlatok.
A gyakorlatok helyszíneinek kiválasztásánál kiem elt figyelmet fordítunk a működési terüle
tünkön található ipari létesítményekre, azon belül is a „Súlyos K árelhárítási Tervvel” rendel
kező üzemekre. A gyakorlatok végrehajtása alkalmával tapasztalt tűzvédelm i hiányosságokra
felhívtuk az intézm ény vezetőjének figyelmét, illetve tájékoztattuk a kirendeltség Hatósági
O sztályát a szükséges intézkedések megtételére. Tapasztalataink szerint a gazdálkodók az
általunk feltárt hibákra m inden esetben elhárították, ezzel is növelve a létesítmények, valamint
az ott dolgozók biztonságát. A helyismereti foglalkozásokat és a szituációs begyakorló gya
korlatokat m egtartottuk, az ütemezés szerinti létesítményekben, biztosítva ezzel a készenléti
szolgálatot ellátó állom ány helyismereti készségének fejlesztését, elősegítve ezzel a biztonsá
gosabb és hatékonyabb munkavégzést.
2018-ban 12 helyszínen helyismereti foglalkozást, ebből 4 helyszínen szituációs begya
korló gyakorlatot, 3 helyszínen parancsnoki ellenőrző gyakorlatot tartottunk, mindhárom
szolgálati csoportnak. A z ellenőrző gyakorlatokból 1-1 nappalit, valamint 1-1 éjszakait. Egész
évben rendszeresek voltak a vezetési gyakorlatok, valamint a Pest MKI által meghatározottak
szerinti negyedéves vezetéstechnikai tréningek. Negyedévente szerveztünk mindhárom cso
port részére favágási, valam int roncsvágási gyakorlatokat. Félévente végrehajtásra kerültek az
elsősegély nyújtási ism eretekről szóló gyakorlati képzések mindhárom szolgálati csoportban,
a képzésekre a helyi m entőállom ás dolgozói bevonásra kerültek. Egyéb gyakorlatok tekinte
tében részt vettünk a BM OKF és a Pest 'MKI által szervezett téli felkészülési gyakorlaton,
ahol autópálya térelválasztó betonelemek szétszerelését, elmozdításának lehetőségeit mutatták
be, különböző felszerelésekkel, amelyet a gyakorlat során állományunk megismert.
A 2018. évben kettő nagyszabású kiürítési gyakorlatot szerveztünk oktatási intézmények
ben, ahol nagyon látványos tűzoltási jellegű gyakorlatot hajtottunk végre, szemléltetve a
résztvevő gyerm ekeknek az ilyen jellegű veszélyeket, eseményeket.

7

Társszervekkel, önkorm ányzatokkal való együttm űködés
A tűzoltóság vezetése kiemelt figyelm et fordít a társ- és együttműködő szervekkel, a helyi
önkormányzatokkal., valamint a civil szervezetekkel való szoros együttműködésre. A Gödöllői
Rendőrkapitányság és Gödöllői M entőállom ás vezetőivel napi kapcsolatot ápolunk. A
készenléti állomány alapfeladatai ellátása közben a Rendőrség és a M entők m unkatársaival
napi szintű együttm űködést alakított ki, m elynek alapja a kölcsönös segítségnyújtás. A
tűzoltóság a működési területünkön lévő szervezetek és létesítm ények vezetőivel törekszik a
jó kapcsolat ápolására.
Hagyom ányterem tő szándékkal a 2018. év végén A dvent ünnepe alkalmából ünnepélyes
gyertyagyújtást szerveztünk, melyet a gödöllői N apsugár Óvoda óvodásainak előadása tett
felejthetetlenné. Az ünnepségen a helyi Polgárm ester, valamint a társszervek vezetői is képvi
selték szervezeteiket.
M űködési feltételek
Az elm últ években lezajlott járm ű és eszközfejlesztési nem zeti támogatásnak és a hazai
tűzoltó gépjárm űgyártásnak köszönhetően egy új Rába R ió . gépjárműfecskendővel és egy
Iveco típusú létrás különleges szerrel bővült parancsnokságunk. Ezáltal korszerű, üzembiztos
eszközökkel gyorsabb tűzoltói segítséget kap a lakosság. Továbbá egy új Skoda Fabia sze
mélygépkocsival szintén bővült a szolgálati célokra használt gépjárműveink száma. A járm ű
vek m ellett tűzoltó és egyéb szakfelszerelések beszerzése is megvalósult, mellyel szakszerűbb
és hatékonyabb beavatkozást tudunk biztosítani. A z állomány egyéni védőeszközzel, védőfel
szereléssel való ellátottsága 2018-ban a Pest M KI által biztosított volt. A készenléti szolgála
tot ellátók közül m indenki rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos m unka
végzéshez szükséges eszközökkel, felszerelésekkel.
A HTP gépjárm ű állománya:
Szer rendeltetése
1-es szer
Il-es szer
Vízszállító
Létraszer
A szód/l-es
Erdő szer
Tartalék

Szer gyártm ány, típusa
R ába R ió H erosAquadux X4000
Renault M idlum HerosA quadux X2000
Renault KeraxAquarius 7000
IvecoM agirusV ario CC
Renault M idlum Aquádux X3000
R enault M idlum 220.12
Renault Saurus FS 38/3.8

Tűzoltó laktanya
2018.évben kiépítésre került a laktanya előtti részen egy négy személyautó részére alkal
mas parkoló, ezáltal az érkező ügyfelek biztonságos módon tudnak parkolni az ügyintézésük
ideje alatt.
A Pest MKI által beadott és koordinált energiahatékonyság beruházásra irányuló KEHOP
5.0.1. elnevezésű energiaracionalizálási pályázat biztosítja a nyílászárók cseréjét, a szigete
lést, valam int a fűtés fejlesztését korszerűsítését, hatékonyabbá téve ezzel az energia felhasz
nálást.
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Sportesem ények
Az állomány tagjainak a rendszeres sportfoglalkozásoknak köszönhetően - a fizikai állóképességük átlagon felüli, m elyet a m egrendezésre kerülő sportrendezvényeken, mind egyé
niben, m ind csapatban számos alkalom m al bizonyítottak. Egyéniben több kollégánk képviseli
a tűzoltóságot, az egyikőjük rendszeresen vesz részt fekvenyom ó versenyeken, kiváló ered
ményekkel. A másik kollégánk évről-évre K I küzdősport versenyeken képviseli szervezetün
ket, 2018-ban meg is nyerte a TEK-Budo és Küzdősport Gálát.
Rajtuk kívül többen részt vettek az Országos lépcsőfutó versenyen, terepfutó bajnokságon,
illetve sárkányhajó versenyen.
Ö sszegzés

A 2018. évet értékelve elm ondható, hogy a tűzoltóság a 2018-as évre kitűzött céljait
teljesítette, a meghatározott feladatokat végrehajtotta. A készenléti állománya a lakosság és a
szakmai irányító szervek elvárásainak megfelelve, határozottan és fegyelm ezetten végezte
tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét. M űködési területünk a várható veszélyekre
felkészültünk, a szükséges készenléti szerekkel és szakmai tudással rendelkezünk. Készenléti
szereink jó műszaki állapota nagym értékben támogatta célkitűzéseink megvalósítását.
A tűzoltóság állományának fegyelmi helyzete a szigorú elvárásoknak megfelel, szakmai
elhivatottsága kiváló. A személyi állományunkra jellem ző állandóság, a parancsnoki
gondoskodás, a továbbképzések és a gyakorlatok garantálták a szakmai fejlődést.
Folyam atosan fő szempont volt a feladatok maradéktalan ellátása. Ennek érdekében a
személyi és technikai feltételek folyam atos biztosítása megtörtént, m egalapozva a
katasztrófavédelem feladatrendszeréhez tartozó
feladatok szakszerű és hatékony
végrehajtását.
A 2018. évben végrehajtott tűzmegelőzési tevékenységünkkel, a különböző csatornák se
gítségével, a lakosság széles rétegét sikerült elérnünk. A helyi médiával, az önkorm ányzatok
segítségével megvalósult a lakosság folyam atos tájékoztatása, figyelmeztetése a különböző
veszélyforrásokra. A befektetett munkánk megtérült, a 2018. évben a szabadtéri tűzesetek és
az otthon jellegű tűzesetek, CO mérgezések száma is nagymértékben csökkent.
A tűzoltóság a vizsgált időszakban eleget tett a jogszabályokból és a belső szabályozókból
eredő kötelezettségének, garantálva ezzel a térség tűzvédelm ének biztosítását, a m űködési
területünkön élők biztonságát.
A 2019« év célkitűzései, feladatai
- A tűzesetek, műszaki mentések szám ának visszaszorítása, hatósági prevenciós eszközök és a
lakosság tájékoztatása segítségével
-2 0 1 9 . évben is kiemelt figyelm et fordítunk a tűzeseti halálesetek megelőzésére,
csökkentésére a bekövetkezett káresem ények gyors szakszerű felszámolására, a nagyobb
volum enű káresemények kiváltó okainak kivizsgálására
- A lakosságvédelm i intézkedések erősítése, a veszélyforrások felm érésével
- Életszerű gyakorlatok segítségével az állomány szakmai ismereteinek, gyakorlati tudásának
fejlesztése
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- A z önkéntes szervezetek erősítése, támogató jellegű fejlesztése

- Az állom ány pszichikai és fizikai állapotának megőrzése, fejlesztése

- 2019. évben is minden rendelkezésünkre álló eszközt igénybe fogunk venni a CO
m érgezések, épített környezetben keletkezett tűzesetek megelőzésének területén elért
eredm ényeink szinten tartására, valam int a szabad területek vegetációs tüzeinek megelőzésére
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