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I. Bevezetés 

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: tűzoltóság) 2020-ban a 

tervezett feladatait az érvényben levő szabályozóknak megfelelően hajtotta végre. A tűzoltóság 

célkitűzéseinek megfogalmazásakor elsődleges feladat volt a Békés Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) és a Szeghalmi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: KVK) stratégiai céljaihoz való igazodás, a 

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkaprogramjában 

meghatározott feladatok helyi szintű végrehajtása, alkalmazása a Szeghalmi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint az igazgatóság szakmai irányítása mellett. 

 

Település Működési terület Műveleti körzet 
Népesség 

(fő) 

Terület 

(km2) 

Csökmő Szeghalmi HTP  1835 68,97 

Darvas Szeghalmi HTP  554 42,31 

Dévaványa Szeghalmi HTP  7622 216,55 

Füzesgyarmat Szeghalmi HTP  5665 127,23 

Kertészsziget Szeghalmi HTP  391 39,11 

Körösladány Szeghalmi HTP  4582 123,79 

Körösújfalu Szeghalmi HTP Komádi ÖT 577 25,30 

Okány Szeghalmi HTP  2643 70,62 

Szeghalom Szeghalmi HTP  9290 217,13 

Újiráz Szeghalmi HTP Komádi ÖT 530 15,47 

Vésztő Szeghalmi HTP  6680 125,70 

Zsadány Szeghalmi HTP Komádi ÖT 1636 65,87 

 

A kiegyensúlyozott működésre irányuló törekvésünk eredményes volt: a Szeghalmi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság személyi állománya a szakmai elvárásoknak megfelelve, a tűzoltó 

esküben vállalt kötelezettséghez híven, közmegelégedéssel végezte munkáját. 

II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről, vonulási adatok 

A Szeghalmi HTP tűzoltási, műszaki mentési tevékenysége a hatályos jogszabályoknak, belső 

szabályzóknak megfelelően történik. A tűzoltás, műszaki mentés irányításához a 

szolgálatparancsnokok, rajparancsnokok és szerparancsnokok rendelkeznek megfelelő szakmai 

végzettséggel és rutinnal ahhoz, hogy megfelelően ellássák feladatukat. Az említett állományon 

felül 3 fő rendelkezik tűzoltásvezető jogosultsággal. A káreseteink száma az elmúlt években 

többnyire stagnáló tendenciát mutat. Az időjárási viszonyok nagyban befolyásolják az 

esetszámok mennyiségét és ennek függvényében változik, hogy egyik évben a tűzoltási 

események száma a magasabb (pl: száraz nyár), a másikban pedig a műszaki mentések száma 

(pl: időjárási viszonyok). Az utóbbi években megemelkedett az automatikus tűzjelzőktől 

érkezett téves jelzések száma, melyet hatósági eszközökkel próbálunk csökkenteni. A 

szabadtéri tüzek száma a korábbi évekhez viszonyítva csökkenő tendenciát mutat. Az egységek 
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29 esetben el sem hagyták a szertárt a riasztást követően, mert érvényes lemondó kóddal 

lemondták a riasztást. 

 

 
Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság összes vonulása 2020 évben 287 

 

A Műveleti tervek pontosítása folyamatos, a TMMT tervek pontosítása, átdolgozása a 20/2018. 

BM OKF Főigazgatói intézkedésnek megfelelően folyamatos. 2020-ban 39 db Tűzoltási 

Műszaki Mentési Tervvel rendelkeztünk. Működési területünkön jellemzően iskolák, óvodák, 

szociális intézmények, valamint a 4000 m2-nél nagyobb alapterületű csarnok jellegű 

létesítmények rendelkeznek TMMT-el. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a működési területünkön található két darab felső küszöbértékű 

veszélyes üzemre, melyekhez minden évben legalább egyszer szervezünk gyakorlatot 

(HENKEL Magyarország Kft. Körösladányi Gyára, MOL Füzesgyarmat Főgyűjtő).  

 

Csökmő településen 2020-ban 1 műszaki mentés és 2 tűzeset felszámolásában vettünk 

részt. Összes vonulás: 3 

III. Humán tevékenység, az állomány képzése, képzettsége 

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság személyi állománya összesen 53 fő. A 24/48-as 

szolgálat beosztásban lévők létszáma teljes feltöltöttség mellett 51 fő. A hivatali munkarendben 

dolgozói létszám 4 fő: tűzoltóparancsnok, tűzoltóparancsnok-helyettes, műszaki biztonsági 

tiszt, illetve katasztrófavédelmi megbízott. A tűzoltóság mindennapi tevékenységének végzését 

2 fő közfoglalkoztatott státuszban lévő munkatárs segíti. 

A tűzoltóparancsnokság törzs állománya, szolgálat-, raj-, és szerparancsnokai a beosztásuk 

betöltéséhez szükséges iskolai végzettségekkel egyaránt rendelkeznek.  

Kishajó vezetői végzettséggel a teljes személyi állományt tekintve 9 fő rendelkezik megfelelő 

végzettséggel, amelyből egy fő a műszaki biztonsági tiszt.  

IV. Hatósági tevékenység, tűzvédelem, tűzmegelőzés- a tűzvédelem 

érdekében tett intézkedések, az azzal kapcsolatos feladatok 

A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztálya 2020-ban 4 fővel látta el az 

integrált katasztrófavédelmi hatósági, szakhatósági és tűzvédelmi tájékoztató tevékenységet. A 

területen elsősorban mezőgazdasági, másodsorban ipari és szociális tevékenység folyik, ennek 

Vonulási adatok 2020

123

58

28

1

76
1

Műszaki mentés

Tűzeset

Kiérkezés előtt felszámolt

Szándékosan megtévesztő

jelzés

Téves jelzés

Utólagos tűzeset
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a sajátosságnak megfelelően a kirendeltség elsődleges célja ezeken a területeken a tüzek és ipari 

balesetek megelőzése.  

A cél elérése érdekében a kirendeltség 2020-ban is nagy hangsúlyt fektetett a fenti rendeltetésű 

építményekkel, szabadterekkel és intézményekkel kapcsolatosan a hatósági eszközökkel és a 

tájékoztató (tanácsadó) tevékenységgel történő megelőzésre. 

A Szeghalmi HTP az ellenőrzéssel érintett időszakban a hatósági részfeladatait maradéktalanul 

ellátta. Valamennyi működési területen történt kéménytűz vagy CO szivárgással kapcsolatos 

káresemény felszámolását követően, szabadtéri tűzesetek után a helyszínen tűzvédelmi 

hatósági ellenőrzést tartottunk, amelyek tapasztalatairól jegyzőkönyv készült.  

A települések oltóvíz-ellátásának a javítása érdekében folyamatosan tűzcsap ellenőrzéseket 

végzünk a működési területünkön. A hibás tűzcsapokról készült jegyzőkönyvet legkésőbb a 

következő munkanapon felterjesztettük a Szeghalmi KvK részére további intézkedés megtétele 

céljából.  

A beépített automatikus tűzjelző berendezések téves jelzését követően vizsgáltuk, hogy 

felmerült-e gondatlanság a jelzést kiváltó okkal kapcsolatban. A téves jelzés helyszínén adatot 

gyűjtöttünk a téves jelzéssel kapcsolatban, amelyről a kitöltött adatlapokat minden esetben 

felterjesztettük további intézkedésre a Szeghalmi KvK részére. 

A helyismereti foglalkozások, gyakorlatok során megelőzési szempontból „nyitott szemmel” 

jártuk végig az érintett létesítményeket, amelyhez segítséget nyújtottak a Szeghalmi KvK által 

biztosított hatósági adatlapok. Cél a hibák, hiányosságok feltárása és mihamarabbi kijavítása 

volt. 

V. Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-vel, azok értékelése 

Működési területünkön található a Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amely érvényes 

együttműködési megállapodással rendelkezik és 2016. szeptember 1. óta önállóan beavatkozó 

tűzoltó egyesületként tevékenykedik. A szeghalmi tűzoltóság folyamatosan végrehajtja a 

féléves ÖTE ellenőrzéseket, melyek tapasztalatai alapján a FGY ÖTE megfelelően ellátja 

feladatait. Folyamatos és jó kapcsolatot ápolunk az egyesületi tűzoltókkal. A felszereléseik 

korszerűsítése a BM OKF által kiírt pályázat segítségével a korábbi években megkezdődött, 

ahol minden évben a maximálisan igényelhető összeghez közeli támogatást sikerült elnyerniük. 

Az elmúlt időszakban a laktanya felújítására használták fel a pályázatot.Az elmúlt évek 

statisztikái alapján egyre nagyobb szerep jut nekik, melyet a növekvő vonulási számaik is 

bizonyítanak. Az éves vállalt 3000 óra készenlétet sikerült időben teljesíteni. Többségében 

éjszaka adták a készenlétet, de jellemzően minden káreseményhez vonultak közreműködőként, 

ami a vállalt területükön keletkezett (Füzesgyarmat, Kertészsziget, Darvas). Összesen 32 

esethez vonultak. A tavalyi évben nem volt szükség a vállalt területükön kívüli vonulásra, amire 

korábban önköltségen is vállalkoztak.  

A HENKEL Magyarország Kft. Körösladány Gyárában főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság 

működik, amely szintén érvényes együttműködési megállapodással látja el feladatát. A 

létesítményi tűzoltósággal is folyamatos kapcsolatot ápolunk, ami megkönnyíti az 

együttműködésünket.  

VI. A polgári védelmi feladatok ellátása 

 

Csökmő település a Püspökladányi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területéhez 

tartozik, így polgári védelmi szempontból nem Szeghalom foglalkozik a település ügyeivel. Az 

alábbiakban leírt szakterületi feladatok tájékoztató jellegűek, a település szempontjából nem 

relevánsak. 

 

Helyi Védelmi Bizottság 



 5 

Rendszeresen tájékoztattuk a HVB elnököt a rendkívüli eseményekről, beavatkozásokról. A 

2020-as évet alapvetően meghatározta a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos védekezési feladat, 

így számos gyakorlat, képzés elmaradt. Közreműködtünk az őszi tömeges „Covid-19” tesztelés 

során keletkezett veszélyes hulladék elszállításában. 

Katasztrófavédelmi osztályba-sorolás 

2020. évben a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően felülvizsgálatra került a települések 

katasztrófavédelmi besorolása. A településeken a katasztrófavédelmi besorolás alapján a 2019-

es évhez képes változás nem történt. Jelenleg kettő felső küszöbértékű veszélyes üzem 

(Körösladány Henkel Mo. Kft, és a MOL Nyrt. DS Logisztika Füzesgyarmat) van a 

területünkön, melyek feltétel nélküli veszélyes tevékenység végzési engedéllyel rendelkeznek. 

A BVT – KVT gyakorlatok végrehajtásra kerültek.   

 

Fsz. Település Katasztrófavédelmi osztályba sorolás 

1. Bucsa II. 

2. Füzesgyarmat I. 

3. Kertészsziget II. 

4. Körösladány I. 

5. Körösújfalu II. 

6. Szeghalom I. 

7. Vésztő I. 

Veszély-elhárítási tervezés 

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi területén pontosításra kerültek a 

HVB szintű járási- és a települések veszély-elhárítási tervei. A fő módosítások a települések 

adataiban történő változások voltak. A lakosságvédelmi adattárak aktualizálása folyamatos, az 

átdolgozott tervek pontosítása jelenleg folyamatban van.2020. évben a BM OKF polgári 

védelmi főfelügyelőségének ütemterve alapján töltöttük fel a Helios Polgári Védelmi 

Nyilvántartás felületére az előírt adatokat. Az adatok pontosítása a rendszer figyelése 

folyamatos a Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon.  

Polgári védelmi szervezetek 

A jogszabály alapján megalakításra kerültek a települési polgári védelmi szervezetek. Az elmúlt 

évhez képest változás nem történt. 
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Békés Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság             

Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság            

Települési polgári védelmi szervezetek létszámadatai 

Ssz. Település 

Besorolása  

(X-el jelölni) 

pv szervezet tervezett létszáma 

(fő) 
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1. Bucsa  X  4 10 6 7 16 8 50   

2. Füzesgyarmat X   20 33 20 14 53 10 150   

3. Kertészsziget  X  2 5 1 1 6 5 20   

4. Körösladány X    8 28 12 18 74 10 150   

5. Körösújfalu  X   2 5 1 1 6 5 20   

6. Szeghalom X    24 40 10 12 74 10 170  

7. Vésztő X   16 40 16 16 52 10 150   

 7 4 3 0 76 161 66 69 281 57 710  

 

Települések közbiztonsági referensei 

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén kijelölt közbiztonsági 

referensek jelenleg (5 fő). Szeghalom és Füzesgyarmat településeken a kijelölt referensek nem 

rendelkeznek az előírt képesítéssel. A referensekkel, település vezetőivel a kapcsolattarás 

folyamatos. A különböző ellenőrzéseken, felkészítéseken (belvíz, technikai eszközök, Pv 

felkészítés) rendszeresen részt vesznek.  

Település köteles polgári védelmi szervezetek 2020. évi felkészítése, gyakorlata 

A települési köteles polgári védelmi szervezetek lakosságvédelmi és logisztikai egységeinek 

továbbképzését, valamint telefonon keresztüli riasztási gyakorlatát, 2020. október 26- és 

október 30. között végrehajtottuk. A felkészítés az idei évben a járványügyi előírások 

figyelembe vételével a megjelenési kötelezettség teljesítése nélkül- egy mellékelt 

felkészítési anyag eljuttatásával –került végrehajtásra. Az érintett szervezetek telefonos 

riasztási gyakorlatát az összevont felkészítés végrehajtásától függetlenül hajtottuk végre mely 

100%-os eredménnyel zárult. 
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Sárrét Mentőcsoport (SMCS) 

A SMCS jelenleg 20 főből áll melyből 19 fő önkéntes és 1 fő hivatásos 2019.október 05. 

újraminősítő gyakorlat Gyomaendrőd. SMCS 5 évre nemzeti minősítést szerzett alapvető 

vízkár-elhárítási tevékenység és városi kutató mentő (USAR) műszaki mentő képességek 

szakterületére. 

- Pályázatok, támogatások A BM OKF mentőcsoportok számára kiírt 2020. évi pályázatán a 

Sárrét Mcs/Körös Sárréti katasztrófa- és polgári Védelmi egyesület az idei évben az alábbi 

eszközöket nyerte el:  10 db kétrészes kárelhárítási ruha, pólóval, sapkával. 

- Beavatkozások 2020. Február 5. -  Sárrét Mentőcsoport 2 fő, 1 db technikai eszköz, 

viharkárok felszámolása, Vésztő 2020. Június 18. – Sárrét MCS 4 fő, 2 db technikai eszköz, 

hirtelen lehullott nagymennyiségű csapadék, Bucsa 2020. Július 23. – Sárrét MCS 3 fő, 2 db 

technikai eszköz, hirtelen lehullott nagymennyiségű csapadék, Körösladány 

Vízfolyások kockázati ellenőrzése, vízkárelhárítással kapcsolatos ellenőrzések 

Az ellenőrzéseket az önkormányzatokkal közösen hajtottuk végre. 2020. február hónapban a 

településeken figyelembe véve a korábbi évek beavatkozás elemzéseinek eredményeit, és az 

elrendelt települési belvízvédelmi készültségi fokozatokat a csapadékvíz-elvezető rendszer vízi 

létesítmény, záportározó célellenőrzése, vizsgálata került végrehajtásra. A Szeghalmi Járás 

illetékességi területén ellenőrzésre kerültek a települések közbiztonsági referenseinek 

segítségével az árvízi védekezésbe bevonható technikai eszközök.  2020. október hónapokban 

az önkormányzatok koordinálásában és a KÖVIZIG szakaszmérnökségeinek 

közreműködésével megtörtént a településeken lévő állami és önkormányzati tulajdonban lévő 

vízkár-elhárítási létesítmények őszi felülvizsgálata. A bejárásokon minden alkalommal részt 

vettünk. A településeken elmondható, hogy nagy részben rendezett és karbantartott a csatornák 

és védelmi művek állapota. A tavaszi ellenőrzés során feltárt hiányosságokat a települések 

pótolták, kijavították és megtették az ide vonatkozó intézkedéseket.  

Lakossági riasztó és tájékoztató eszközök  

Szeghalom településen az Érmellék utcán lévő életveszélyes sziréna lebontásra került. 

 Fsz. Település Sziréna db Üzemképes/üzemképtelen 

1. Bucsa 1 - / 1 

2. Füzesgyarmat 5 5 / - 

3. Kertészsziget 1 1 / - 

4. Körösladány 2 2 / - 

5. Körösújfalu 1 1 / - 

6. Szeghalom 7 3 / 4 

7. Vésztő 2 1 / 1 

Polgári védelmi hatósági feladatok 2020. évben 

A Katasztrófavédelmi Megbízott az előírt ellenőrzéseket, szemléket haladéktalanul 

végrehajtotta. Vízelvezető rendszer, víztározó, záportározó ellenőrzése, lakosságvédelmi 

sziréna, technikai eszközök lebiztosításának ellenőrzése. Az iparbiztonsági felügyelővel több 

alkalommal hajtott végre ADR, RID ellenőrzés. Több alkalommal vett részt tűzvédelmi 

hatósági ellenőrzésen, szemlén a hatósági osztály felkérése alapján.  

Közösségi szolgálat koordinálása 

2020. évben a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságokon a „COVID19” járvány miatt 

nem volt közösségi szolgálatban részt vevő diák.  

(Csökmő település a Berettyóújfalu Járás illetékességi területéhez tartozik, a polgári 

védelmi feladatokat a Berettyóújfalu katasztrófavédelmi megbízott hajtja végre.) 
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VII. Ügyeleti tevékenység 

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság ügyeleti szolgálatának rendjét, jelentőszolgálati 

tevékenységét és a rendkívüli események következményeinek elhárításából adódó feladatok 

végzését a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság híradó-ügyeleti és őrszolgálati 

tevékenységére vonatkozó szolgálati utasítással szabályozzuk - az ügyeleti feladatok ellátására 

vonatkozó BM OKF főigazgatói intézkedésekben, megyei igazgatói intézkedésekben 

meghatározott feladatok szerint. Az ügyrend minden évben pontosításra kerül az aktuális 

változások tekintetében. A Szeghalmi HTP állományából szolgálati csoportonként 3 fő lát el 

híradó-ügyeletesi tevékenységet, akik rendelkeznek a feladat ellátásához szükséges 

informatikai ismeretekkel, tapasztalattal és hozzáférésekkel. A Szeghalmi HTP-n az 

informatikai háttér biztosítva van a megfelelő munkavégzéshez. Az elmúlt években 

folyamatosan újult, javult a számítógépek állapota és korszerűbb, jobb gépeken dolgozhatnak 

kollégáink. 

VIII. Műszaki tevékenység, HTP működésének tárgyi feltételei  

A Szeghalmi HTP műszaki, anyagi tevékenységét elsődlegesen a műszaki biztonsági tiszt 

végzi. A műszaki biztonsági tiszt 2020. év március 30-tól 2020. augusztus 1-ig a Mezőtúri 

Korház és Rendelőintézetbe lett átrendelve. A korházban a korházparancsnok vezetésével 

végzett logisztikai feladatokat. A feladatait erre az időszakra a katasztrófavédelmi megbízott 

vette át.  

A műszaki biztonsági tiszt munkáját az év elején 1 fő műszaki felelős segítette, ami 2020. 

októberétől 3 főre változott (szolgálati csoportonként 1-1 fő). Így hatékonyabb a munkavégzés 

és a MBT távollétében is vannak, akik odafigyelnek a gépjárművek, szerek, felszerelések, 

valamint a laktanya állapotára. 

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság másfél rajos tűzoltóság, ahol 2 db 

gépjárműfecskendő és egy vízszállító van állandó készenlétbe állítva. Ezeken felül 

rendelkezünk egy gumitestű motorcsónakkal is. A tűzoltóságon megtalálható egy 2013-ban 

érkezett Renault Aquarius X típusú vízszállítóval (LZZ-553) egy 2016-ban érkezett Rába R16 

típusú gépjárműfecskendővel (LPZ-960), valamint egy MB-4000 gépjárműfecskendővel 

(HDR-683). 

A 2020-as évben négy garnitúra R13 bevetési védőruhát, 2 db Rosenbauer R1 tip. 

tűzmegközelítő ruhát kaptunk. Az állománynak kiadott ruhák állapota megfelelő. Minden 

védőfelszerelés és szakfelszerelés rendelkezik a megfelelő felülvizsgálattal. A készenléti 

állomány 10 M egyenruha ellátása, illetve a hivatali munkarendben dolgozó állomány 12M 

egyenruha ellátása megfelelő.  

A Covid-19 járvány során hozott intézkedések betartásával nagy hangsúlyt fektettünk az 

állomány egészségének védelmére. Különös figyelmet kapott a kézfertőtlenítési lehetőségek 

biztosítása és laktanya helyiségeinek naponta többszöri fertőtlenítése. 

A laktanya állapota megfelelő. Az elmúlt időszakban több alkalommal történt felújítás 

(tetőszigetelés, kapu cseréje, hidegszertár felújítása, stb.), melynek következtében egyre jobb 

körülmények között dolgozhatnak munkatársaink. 2020 évben megtörtént a laktanya 

helységeinek teljes tisztasági festése. Nem csak a jobb körülmények, hanem a gazdaságosság 

is indokolja további felújítások végrehajtását a laktanyában.  

2020 évben második felében az I-es szerállás udvar felőli része lett úja betonozva.  

IX. Különleges jogrend alkalmazására való felkészülés 

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 24/24 órás szolgálatszervezésének szabályait 

tartalmazó tervet minden év elején pontosítjuk és naprakészen tartjuk. A híradó-ügyeleten 

vannak elhelyezve a különleges jogrend alkalmazása során használatos tervek, melyek egy zárt 
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fiókban találhatóak (Különleges jogrend alatti eseménynapló, a Szeghalmi HTP összesített 

készenlétbe helyezési terve, Értesítési terv a Szeghalmi KvK és a Szeghalmi HTP részére + a 

SMCS értesítési karton, valamint a Szeghalmi HVB munkacsoportjaiba beosztottak riasztási 

adatai). Az állomány riasztási kartonjait az értesítési terv tartalmazza. A vizsgált időszakban 

nem került sor különleges jogrend miatt a tervek alkalmazására. A kihirdetett veszélyhelyzet 

következtében a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Eljárási és cselekvési tervet 

készített a koronavírus-járvánnyal összefüggő feladatok végrehajtása érdekében, melyet a 

tűzoltóságon maradéktalanul betartottunk. 

X. Összegzés 

A tűzoltóság személyi állományának valamennyi tagja helytállt mind a normál időszaki 

feladatokban, mind a veszélyes helyzetekben a tűz- és káreseti beavatkozások során, valamint 

a beavatkozásokat követő lakosságvédelmi feladatok végrehajtásában. A 2020-as év a tűzoltói 

beavatkozások számát tekintve stagnáló tendenciát mutat. A káresetek év közbeni eloszlása 

nem változott, kiemelt időszaknak számít a télvégi, a tavaszi időszak, valamint nyárvégi - kora 

őszi időszak. A káreseteket, okait vizsgálva megállapítható, hogy a műszaki mentések jelentős 

százaléka a szélsőséges időjárás eseményeihez, viharkárok felszámolásához kapcsolható. 

A tűzoltóság állományának munkavégzését a minőségi szakmai munka fejlesztése, a 

tervszerűség, a magas fokú együttműködési készség, a hivatástudat, a prevención alapuló 

költséghatékonyság, a valós társadalmi igényekre történő reagálás és az önkéntesekkel történő 

kapcsolattartás jellemezte. 

Az állomány képzése tervezetten, a képesítési követelmények egyénenkénti szem előtt 

tartásával történt. Mind a beosztott, mind a vezetői állomány szem előtt tartotta a képzések 

előzetes tervezésénél a költséghatékonyságot, illetve azt a tényt, mely szerint az előmenetel 

megkerülhetetlen feltétele a folyamatos önképzés, képzés, illetve tanulás. A tűzoltóság 

hatékony, eredményes működéséhez, a feladatrendszerének maradéktalan ellátásához 

alapvetően hozzájárult a személyi állomány fegyelmezettsége. 

A fentiek alapján kijelenthető, hogy kitűzött fő feladatainkat 2020. évben magas szinten 

hajtottuk végre. 

 

Szeghalom, elektronikus időbélyegző szerint 
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