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I. A BESZÁMOLÁSI ÉV LEGFONTOSABB TŰZVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEI,

FELADATAI

A Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: Kaposvári HTP) 2020.

évi legfontosabb célkitűzései az alábbiak voltak.

1. Kiemelt  feladatunk  volt  felkészülni  az  évszakokra  jellemző,  szezonálisan  várható

káreseményekre,  egyúttal  biztosítani  a  COVID-19  vírus  terjedése  megfékezését

szolgáló  külső  és  belső  intézkedések  mielőbbi  megtételét  és  végrehajtását,  ezzel

megfelelni  a  tűzoltósággal  szemben  támasztott  kihívásoknak.  Ennek  érdekében  a

tűzoltóság  továbbképzéseit,  műveleti  tevékenységét  az  éves  veszélyhelyzeti

prognózisra alapoztuk, amely lehetővé tette az előrelátó, komplex gondolkodást és a

veszélyhelyzetek hatékony megelőzését.

2. Kaposvári  HTP működési  területén  a  tűzesetek,  és  a  műszaki  mentések  hatékony

felszámolása  érdekében  kiemelten  kezeltük  az  elméleti  ismeretek  és  a  gyakorlati

fogások  elsajátítását.  Továbbra  is  nagy  hangsúlyt  fektettünk  a  közlekedési

eszközökben  bekövetkezett  balesetek  felszámolásának  elméleti  és  gyakorlati

ismereteinek oktatására.

3. 2020-ban a COVID-19 vírus terjedése elleni védekezési, valamint a fogadó intézmény

által  bevezetett  protokoll  eljárásrendek  fokozott  betartása  mellett  keresték  fel  a

tűzoltók az új, vagy a régen látogatott, jelentős beavatkozást igénylő intézményeket.

Így 15 külső helyszínen 45 alkalommal hajtottunk végre helyismereti foglalkozást. A

szezonális  jellegű  eseményekre  felkészülést  továbbra  is  szem előtt  tartva  favágási,

roncsvágási, tűzoltási, jégről mentési gyakorlatokat hajtottak végre. Továbbra is cél,

hogy  az  állomány  a  helyismereti  és  szituációs  gyakorlatok  során  olyan  szintű

helyismeretet szerezzen, ami biztosítja egy esetleges beavatkozás hatékonyságát.

4. Támogattuk az önkéntes  tűzoltó egyesületek munkáját,  fejlesztését,  ezzel  együtt  az

egyesületek szakmai képzését, hogy mielőbb beavatkozóként tudjanak közreműködni

káresemény felszámolásánál, illetve a lakosság felvilágosításában a településeken. Az

egyesületek  szakmai  ismereteinek  fejlesztése  érdekében  a  vírusterjedés  elleni

védekezéssel  összhangban  szerveztünk  egy  alkalommal  40  órás  tűzoltó

alaptanfolyamot.  Célunk  az  volt,  hogy  folyamatos  az  egészségügyi  veszélyhelyzet

idején  se  maradjanak  az  egyesületek  szakmai  támogatás  nélkül,  illetve  a  szakmai

képzések mellett irányt mutassunk a vírus elleni védekezés lehetőségei területén
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5. Az  önálló  minősítéssel  rendelkező  egyesületek  [Kaposvári  Önkéntes  Tűzoltó  és

Életmentő  Egyesület  (továbbiakban:  KÖTÉL  Egyesület),  Nagybajom  Önkéntes

Tűzoltó Egyesület  (továbbiakban: Nagybajom ÖTE), Törökkoppány Szorosad Kára

Községek  Közös  Tűzoltó  Egyesülete  (továbbiakban:  Törökkoppány  ÖTE)]

átütemezett,  körültekintő,  a  személyes  védekezést  szem  előtt  tartó  felkészítésével

biztosítottuk  a  tagjaik  elméleti  ismereteinek  bővítését  a  teljes  értékű  önálló

tevékenység megőrzése érdekében.

6. Az önálló egyesületeknek kötelező éves  minősítő  gyakorlatokat a COVID-19 vírus

terjedése  elleni  védekezésről  szóló  kormányrendeletekben  megfogalmazott

intézkedésekkel összhangban átütemeztük. Az egyesületek továbbra is jogosultak az

önálló – hivatásos egység jelenléte nélküli – beavatkozásra.

7. Folytatni kívántuk a lakossággal történő kapcsolat erősítését, mint például a „Nyitott

szertár  akciót”,  illetve  továbbra  is  biztos  hátteret  kívántunk  nyújtani  a  közösségi

szolgálat teljesítéséhez, azonban ezt a vírushelyzet 2020-ban megakadályozta.
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AZ ELVÉGZETT FELADATOK, MEGTETT INTÉZKEDÉSEK

A Kaposvári HTP 2020. évi tevékenységét az előző években megszokottakon túl a korona

vírus és terjedése elleni felkészülés, védekezés határozta meg a váratlan helyzetekre történő

eredményes felkészülés és a káresemények gyors és szakszerű felszámolása mellett.

A mentő-tűzvédelmet 2020. évben az alábbiak jellemezték

A működési  terület  nagysága és  ebből  adódóan a védendő települések kiemelkedő száma,

valamint a megyeszékhely biztonságának szavatolása minden évben jelentős feladatokat ró a

tűzoltó  egységekre a  mentő-tűzvédelem területén.  A Kaposvári  HTP működési  területe  75

települést foglal magában, amelyek közül egy megyei jogú városi, három pedig városi ranggal

rendelkezik.  A Kaposvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: Kaposvári KvK)

feladatszabása  alapján  részt  vettünk  a  települések  polgári  védelmi  mentőszervezeteinek

felkészítésében.  Erre a települések veszélyeztetettségi  osztályba sorolása alapján került  sor

rendszeresen.  A  járás  települései  közül  2  település  I-es,  18  II-es  valamint  56  III-as

veszélyességi osztályba sorolt. I-es kategóriába továbbra is Kaposvár és Kiskorpád tartozik.

Kaposvári Járás területén összesen 20 települési, valamint 1 járási mentőszervezet működik.

2020-ban  3  települési  mentőcsoport  (Kaposvár,  Kaposmérő-Kaposújlak  és  Kaposfő-

Kiskorpád települések képviseletével) részére tartott újraminősítés előkészítésében, és a hozzá

kapcsolt riasztási és árvízvédelmi feladatok végrehajtásának lebonyolításában vettünk részt.

A  Kaposvári  HTP  működési  területén  2020-ban  összesen  437  műszaki  mentés  és  353

tűzesettel összefüggő riasztás történt. 

A valós tűzesetek száma csökkent, közel 8%-kal, így 241 volt valós tűz, ebből 222 eset volt

beavatkozást  igénylő.  A valós  esetek  számának csökkenésével  ellentétesen  a  téves  esetek
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száma 24%-kal emelkedett az előző évhez képest, 112 esemény téves jelzés volt, szándékosan

megtévesztő jelzést nem kaptunk. 

Egyre  több  létesítményben  működik  tűzvédelmi  rendszer,  a  téves  jelzések  nagy  része  a

tűzjelző  rendszerek  érzékelőinek téves  jelzései  miatt  következett  be.  A téves  tűzjelzéseket

követően  valamennyi  esetben  intézkedést  kezdeményeztünk  a  további  téves  jelzések

megelőzése érdekében. 

A  korábbi  évekhez  igazodva  2020-ban  is  a  műszaki  mentések  irányába  tolódott  el  a

beavatkozást igénylő esetek száma. Az esetszámok folyamatos monitorozása során 2019-ben

detektált  tűzesetek  számának  további  emelkedését  tapasztaltuk  2020-ban.  A  tűzesetek

számának  csökkenése  érdekében  válaszul  a  Kaposvári  KvK  és  a  Somogy  Megyei

Tűzmegelőzési Bizottság támogatásával folyamatos megelőző, figyelemfelhívó tevékenységet

végeztünk a lakosság körében, melyek eredményeként az emelkedés megállt, és áttértünk egy

csökkenő pályaívre. A vírushelyzet miatt az adventi időszakban hagyományos tűzmegelőzési

bemutatót  nem  tudtuk  végrehajtani.  A  nyári  időszakban  azonban  minden  lehetőséget

megragadtunk, így a felkéréseknek eleget téve települési rendezvényeken ismertettük meg a

lakosságot  a  ház  körüli  és  a  zártkerti  tüzek  veszélyeivel,  a  szabályos  és  a  tovaterjedést

megakadályozó  körültekintő  tüzelés  lehetőségeivel  épp  úgy,  mint  a  konyhatűz  esetén

teendőkkel.

Tűzesetek

2020-ban a Kaposvári HTP működési területén bekövetkezett tűzesetek jelentős többségét a

Kaposvári  HTP készenléti állománya képes volt önállóan, más tűzoltóságok riasztása nélkül

felszámolni. 
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A tűzeseteket tekintve az elmúlt évben az összesen 49 településről érkezett 353 jelzés, ebből

44  településen  222  esetben  kellett  beavatkozni.  A  tűzesetek több  mint  a  fele,  134  eset

(60,36%)  a  megyeszékhelyen  következett  be.  Míg  a  Kaposvári  HTP működési  területén

található  másik  43  településen  keletkezett  további  88  tűzesetnél  kellett  a  beavatkozó

egységeknek tüzet oltani.

A 18db kiérkezés előtt felszámolt és 1db utólagos tűzesetek során a riasztott egységeknek nem

kellett tűzoltási feladatot végrehajtaniuk.

Kaposvári  HTP  működési  területén  továbbra  is  Kaposvár  a  legveszélyeztetettebb  a

lakosságszámából, a beépítettségéből, és az iparosodottságából adódóan. Jellemzőek voltak:

lakástűz, avartűz, hulladék- és gépkocsi tűz.
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A szabadtéri  tüzek  megelőzése  érdekében,  illetve  a  fűtési  szezon  kezdetén  a  helyi  média

közreműködésével  is  tájékoztattuk  a  lakosságot  a  helyes  magatartási  szabályokról.  A

megelőző,  figyelemfelhívó  tevékenységünkbe bevontuk az  önkéntes  tűzoltó  egyesületeket,

önkormányzati  tűzoltóságokat,  valamint  a  közbiztonsági  referenseket  is,  akik  így  a  saját

életközösségükben,  településükön  tudták  a  lakosság  számára  közvetíteni  az  alapvető

tűzvédelmi ismereteket.

Műszaki mentések

A Kaposvári HTP működési területén a műszaki mentések száma az előző évhez képest közel

azonos  szinten  alakult.  Az  eseményeket  kiváltó  okok  a  tűzesetekhez  hasonlóan  széles

spektrumot  ölelnek  át,  azonban  továbbra  is  jellemző  az  emberi  tényező  és  az  időjárási

események is a kiváltó okok között.
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A 437 műszaki mentésből 368 esetben kellett beavatkozni. A bekövetkezett káresetek során 62

ember sérült meg, ami harmadával kevesebb 2019-hez (97) viszonyítva. A halálos kimenetelű

balesetek  száma  is  jelentősen  csökkent.  Sajnos  azonban  3  személy  szenvedett  halálos

balesetet.

Egész évben veszélyt jelent a szén-monoxid a lakosságra (nyílt égésterű vízmelegítő, illetve

gáztűzhely),  a  fűtési  szezon  körül  megemelkedik  a  szén-monoxid  jelenléte  miatti  esetek

száma. 2020-ban majdnem az előző év duplájára emelkedett, 15 esetben vonultak a kaposvári

tűzoltók.  A lakosságnál  található  CO  érzékelőknek,  valamint  a  korai  felismerésnek  és  a

gyorsan kiérkező egységeknek köszönhetően haláleset nem történt.

A Kaposvári HTP működési területén ritkábban fordultak elő extrém időjárási események, az

átvonuló  viharok  gyengébbek  voltak,  mint  a  megelőző  években.  A lakosság  tájékoztatása

minden évben kiemelt  feladat. 2020-ban a COVID-19 koronavírus terjedése ezt rendkívüli

módon nehezítette a személyes jellegű tájékoztatások átalakításával, a legcélravezetőbb és a

személyes  kontaktust  mellőző  információs  útvonal  felderítésének  szükségességével.  A

megelőzésbe és a felhívásokba fektetett munkával sikerült elérni, hogy a viharok jelentős kárt

nem  okoztak.  Azonban  így  is  több  esetben  okozott  riadalmat  kidőlt  fa,  letört  faág,  amit

egységeink, illetve sok esetben az önállóan beavatkozó, vagy az adott településen működő

önkéntes tűzoltó egyesületek eltávolítottak.

2020-ban összesen 207 esetben kellett viharkárok miatt valamilyen formában beavatkoznunk.

Az  önkéntes  tűzoltó  egyesületek  folyamatos  elméleti  és  technikai  fejlesztése  révén

hatékonyan tudtuk idén is bevonni őket a kárfelszámolásba. Részt vettek a faeltávolításokban

és a helyi vízkárok elhárításában is.
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A természet erejét nem számolva a tűzesethez hasonlóan a további műszaki jellegű káresetek

bekövetkezése  is  emberi  tényezőhöz  köthető,  így  azok  helyszínei  javarészt  közlekedési

eszközök, közterület, közút és lakóházak voltak.

Minden  évben  fontos  szempont  a  keletkezett  károk  mérséklése  és  a  további  károk

növekedésének megakadályozása. Ezért a hatékony beavatkozás érdekében a továbbképzési

rendszerünkbe folyamatosan beillesztjük a frekventált területeket. Rendszeresen roncsvágási

gyakorlatot  és  favágási  gyakorlatokat  tartottunk  2020-ban  is.  Negyedévente  összetett

szituációkat  modelleztünk,  ahol  a  tűzoltók  gyakorolni  tudtak,  hogy  éles  esetben  is  helyt

tudjanak állni.
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A műszaki jellegű káresetek  helyszíneit  tekintve a lakóházak és  az ezekben bekövetkezett

káresemények száma vezet, ami 2019-hez képest tovább emelkedett, 2020-ban 153 eset volt.

Az eset jellegét tekintve sokféle esemény történt, a lakóépületekben keletkezett káresemények

z alábbi diagram szemlélteti a káresemények megoszlását lakóépületekben.

A fűtési szezon elindulását követően sűrűsödnek a szén-monoxid szivárgásos káresetek. 2020-

ban  szén-monoxid  miatt  Kaposváron  13  alkalommal  kellett  a  tűzoltó  egységeknek

beavatkozniuk,  míg  1  esetben  Igal  és  1  esetben  pedig  Zimányban.  Minden  lehetőséget

megragadunk életet  mentő ismeretterjesztésre, lakosság tájékoztatásra. Ennek köszönhetően

mára a lakosság, valamint a közületek körében jelentős számban működnek szén-monoxid-

érzékelők,  és  a  számuk  egyre  emelkedik.  A  szén-monoxid  jelenlétének  időben  történő

felismerése  életeket  menthet.  A  kiérkező  egységeink  által  végzett  gyors  és  szakszerű

beavatkozásnak  köszönhetően  a  szén-monoxid  szivárgások  egyike  sem  követelt

emberáldozatot.

Településenkénti  bontásban  nézve  437  műszaki  mentésre  vonatkozó  jelzésből  a  368

beavatkozást igénylő eset száma 7%-ot emelkedett 2019-hez képest, 42 településen.
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Mivel a Kaposvári HTP működési területén a megyeszékhely a meghatározó település, ezzel

arányosan  minden  évben  itt  van  szükség  a  legtöbb  beavatkozásra  az  életveszély

megszűntetése és a keletkezett károk felszámolása érdekében. 

2020-ban a veszélyhelyzeti prognózist figyelembe véve és a beavatkozást igénylő események

alakulását  monitorozva  az  előre  megtervezett  belső  képzési  rendszert  a  megszerzett

tapasztalatok alapján alakítottuk, így szezonális jelleggel a vírushelyzet védekezési szabályait

és az egyes létesítményekben bevezetett  védekezési eljárásrendeket szem előtt tartva soron

kívüli  képzésekkel,  új  technológiai  ismeretekkel,  taktikai  és  helyszíni  gyakorlatokkal

fejlesztettük az állományt.  Továbbra is  nagy hangsúlyt fektetve törekedtünk a közlekedési

balesetek és a viharkárok felszámolása során alkalmazandó ismeretek elsajátítására.

Mindennapjaink, eredményeink

A szolgálat ellátás szervezése, az állomány továbbképzése és a munkavégzés zökkenőmentes

és  hatékony  biztosítása  az  előző  években  már  megszokott  jelentős  munkaszervezésen  túl

további  energiákat,  szervezési  találékonyságot  igényelt  a  vírushelyzet  hatása  miatt.  A

koronavírus járvány súlyosan érintette a beavatkozói állományt. Az első hullám nem jelentett

még szervezési  nehézségeket,  azonban a második hullám alatt  több hullámban megjelent,

illetve jelentős számban emelkedett a fertőzött kollégák és a kontaktként karanténba helyezett

kollégák száma. Hogy az alapfeladatainkat sikeresen elláthassuk, a létszámunkat minimum

szintre csökkentettük, valamint saját védekezési  intézkedéseket  veszettünk be a szolgálatot

ellátó állomány egészségügyi biztonsága és védelme érdekében. Az átgondolt szervezésnek

köszönhetően nem volt szükség szolgálati rend átalakítására.

2020-ban  a  Kaposvári  HTP  állománya  teljes  körűen  teljesítette  a  továbbképzési  tervben

foglaltakat. Az év folyamán, az állomány 61 alkalommal hajtott végre helyszíni foglalkozást

15  különböző  létesítményben  és  további  5  helyszínen. Az  állomány  felkészültségének
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ellenőrzésére 6 ellenőrző gyakorlatot szerveztünk. A gyakorlatok tartását, illetve végrehajtását

a  Kaposvári  KvK, mint  szakmai irányító szerv minden esetben  ellenőrizte.  A gyakorlatok

előkészítését, valamint a végrehajtott gyakorlatok értékelését megfelelőnek találta.

Több,  a  Kaposvári  KvK  által  szervezett  gyakorlaton  is  részt  vettünk.  Ilyenek  voltak  a

Kaposváron végrehajtott  részleges  és a Kiskorpádon végrehajtott  teljes  külső védelmi terv

gyakorlatok. A szimulált események során bekövetkező tűz- és káresetben az adott település-

és  városrészeken  élők  szükség  szerinti  kitelepítését  és  a  kitelepítettek  elhelyezését,

befogadását,  az  ezzel  járó többletfeladatok koordinálását  gyakoroltuk és  gyakoroltattuk.  A

gyakorlat során minden esetben megtörtént a lakosság és az utazóközönség elzárkóztatása,

elhelyezése és ellátása, az erőinket több irányban kellett megosztani, a munkát összehangolni.

A külső védelmi  terv  gyakorlatok végrehajtásában a  társszervek és  az önkormányzatok is

közreműködtek. A gyakorlatok végrehajtását a Kaposvári KvK megfelelőnek értékelte. 

A  korábbi  év  gyakorlatához  hasonlóan  folytattuk  a  települési  mentőszervezetek

felkészítésében  meghatározott  feladatainkat  az  elméleti  felkészítés  és  a  gyakoroltatás

területén.

Kaposvár közigazgatási területén található víztározók, valamint a Kaposvári HTP működési

területén  lévő  további  vízi  létesítmények,  tavak,  víztározók  miatt  minden  évben  nagy

hangsúlyt fektetünk a vízből-, jégről mentés szabályainak elméleti és gyakorlati képzésére, a

hivatásos  és  a  felügyeletünk  alá  tartozó  önkormányzati  és  önkéntes  tűzoltói  állomány

ismereteinek fejlesztésére. 

Minden  évben,  de  különösen  gyermeknap  közelében  aktívan  működtetjük  a  már

hagyománnyá vált „nyitott szertár” akciót, aminek keretében több száz kisdiák ismerkedett

meg  a  tűzoltók  mindennapjaival.  Sajnos  ez  2020-ban  a  járványveszély  miatt  nem

valósulhatott meg. A nyári időszakban, amíg a járvány terjedése engedte, a települések által

szervezett  rendezvényeken részt vettünk, ott bemutatva a tűzoltó technikánkat a kicsiknek,

tűzvédelmi ismereteket, információkat, tájékoztatásokat átadva az idősebb, felnőtt generáció

számára.

2020.  február  közepéig  elláttuk  a  középiskolások  számára  törvényben  előírt  kötelező

közösségi  szolgálat  teljesítésével  összefüggésben  jelentkező  feladatainkat,  és  szervezett

keretek  között  fogadtuk  a  hozzánk  jelentkező  fiatalokat.  A  kihirdetet  egészségügyi

veszélyhelyzet miatt azonban 2020 további időszakában szünetelt a tűzoltóságon a közösségi

szolgálat  lebonyolítása.  A hagyományos  módon,  nyáron megszervezésre  kerülő  „35 órás”

ifjútűzoltó tanfolyamunk új külső helyszínen, új formában, a védekezéshez igazodó köntösbe

bújtatva került lebonyolításra. A jelentkező középiskolások a képzést sikeres vizsgával zárták.

A  sikeres  vizsgáról  kiállított  igazolás  feljogosítja  a  fiatalokat  a  18.  életévük  betöltését



13

követően, hogy egy 5 órás különbözeti tanfolyamon történő részvétel és sikeres különbözeti

záróvizsga után önkéntes tűzoltó egyesületben mentő tűzvédelmi tevékenységet vállaljanak.

Feladataink végrehajtása során a társszervekkel történő együttműködés szoros volt. 

Együttműködés  a  Kadarkúti  Önkormányzati  Tűzoltósággal  és  az  önkéntes  tűzoltó

egyesületekkel

Célunk  minden  évben,  hogy  együttműködés  keretében,  képzett  önkéntes  tűzoltók

közreműködésével a lehető leghamarabb tudjunk segítséget nyújtani a működési területünkön

élők  számára.  Fontos,  hogy  az  önkéntességet  még  a  vírus  helyzet  ellenére  is  erősítsük,

szakmai irányt mutassunk a munkánkat segítő egyesületeknek. Ennek érdekében a Kaposvári

HTP-vel  együttműködési  megállapodást  kötött  önkéntes  tűzoltó  egyesületeket  (a

továbbiakban: ÖTE) 2020-ban is, a védekezés szabályait betartva folyamatosan fejlesztettük,

képeztük,  gyakoroltattuk  és  bevontuk  a  feladatok  végrehajtásába.  A Kaposvári  HTP-vel

együttműködési  megállapodást  kötött  egyesületek  száma  változatlan.  A  Kadarkúti

Önkormányzati  Tűzoltóság mellett  ugyan az  a 10 önkéntes  tűzoltó  egyesület  támogatta  a

Kaposvári HTP munkáját:

Önállóan beavatkozó ÖTE-k

- „KÖTÉL” Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület

- Nagybajom Önkéntes Tűzoltó Egyesület

- Törökkoppány, Szorosad, Kára Községek Közös Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

- Igal Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Közreműködő ÖTE-k

- Szentbalázs Önkéntes Tűzoltó Egyesület

- Kadarkúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület

- Bodrogi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

- Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület

- Somogyjád Önkéntes Tűzoltó Egyesület

- Somogyi Tűzoltó Hagyományőrző Egyesület

A Kadarkúti Önkormányzati Tűzoltóság (továbbiakban: Kadarkút ÖTP) elsődleges műveleti

körzetében  10  település,  valamint  Bárdudvarnok  település  Lipótfa,  Bánya  és  Nagypuszta

csatolt  településrészei  találhatók.  A  Kaposvári  HTP  a  Kadarkút  ÖTP-n  3  alkalommal

felügyeleti  ellenőrzést  hajtott  végre  szakmai  szempontok  alapján.  Az  ellenőrzés  kitért  a

vezetés,  irányítási  tevékenységre,  a  központi  költségvetési  támogatás  felhasználására,  a
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tűzoltási, műszaki mentési tevékenységre, az ügyeleti, híradó, informatikai tevékenységre, a

képzési,  továbbképzési  tevékenységre,  a  műszaki  tevékenységre,  és  a  munkavédelmi  és

tűzvédelemi tevékenységre, gyakorlatokra. A felügyeleti ellenőrzés során vizsgálatra kerültek

a  Kadarkút  ÖTP által  vezetendő  szakmai  nyilvántartások,  a  szerek  állapota,  a  málházás,

gépjárművek és a kisgépek állapota, gépjárművezetői okmányok érvényessége. 

A Kadarkút ÖTP által tartott gyakorlatokat minden alkalommal ellenőriztük. Az ellenőrzés

kitért  a  tűzoltásvezetői  jogosultsággal  rendelkező  állomány  felkészültségére,  valamint  a

beosztotti állomány feladat-végrehajtási szerelési készségére.

Megállapításra került, hogy a Kadarkút ÖTP a bemutatott dokumentumok és a tapasztaltak

alapján megfelelt a szakmai jogszabályokban előírt feltételeknek.

A 2020-as év folyamán a Kaposvári  HTP-vel  együttműködési  megállapodást kötött  önálló

egyesületek összesen 80 esetben, míg a többi közreműködő egyesületek összesen 38 esetben

segítették a hivatásos egység munkáját tűzesetek, valamint műszaki mentések felszámolása

során.  A  folyamatos  szakmai  felügyeletnek  és  felkészítésnek  köszönhetően  a

kárfelszámolásokban résztvevő egyesületek a beavatkozások során maximálisan helytálltak.

Az  önálló  minősítéssel  rendelkező  beavatkozó  ÖTE-ket  célirányos  elméleti  és  gyakorlati

szakmai képzésekkel készítettük fel a soron következő minősítő gyakorlatukra, amelyeket a

vírushelyzetre  tekintettel  szerveztünk  meg.  Ezek  a  gyakorlatok  a  már  megszerzett

tapasztalatokra  építve  egyre  nehezedő,  magasabb  követelményeket  támasztanak  velük

szemben. Mindegyik egyesület sikeresen megfelelt. 

Az önállóan beavatkozó egyesületek vállalt területén történő kisebb események felszámolása

során a hivatásos egység nem feltétlenül vonul. Az évente ismétlődő minősítő gyakorlatok,

valamint a mentorok segítségével végrehajtott, szervezett elméleti és gyakorlati képzések a
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biztosítékok  arra,  hogy  egy  szakmailag  felkészült,  megfelelő  felszereléssel  rendelkező

önkéntes csapat tudjon segítséget nyújtani a bajba jutottaknak. 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség az előző

évekhez hasonlóan 2020-ban is kiírta az önkéntes tűzoltó egyesületek működését, fejlesztését

segítő  közös  pályázatát.  A  Kaposvári  HTP-vel  együttműködési  megállapodást  kötött

egyesületek  közül  9  egyesület  ennek  a  célnak  alárendelve  az  adott  egyesület  részére

megfogalmazott szakmai szempontok figyelembe vételével írta meg és nyújtotta be határidőre

pályázatát.  A benyújtott pályázatok az egyesületek egyéni igényeinek figyelembe vételével

szigorú  szakmai  felügyelet  mellett  kerültek  összeállításra.  A  megpályázott  eszközöket,

felszereléseket minden egyesület elnyerte.

A Kaposvári HTP működési területén működő, együttműködési megállapodással rendelkező

önkéntes  tűzoltó  egyesületek  részére  40  órás  tűzoltó  alaptanfolyamot  szerveztünk,  és

bonyolítottunk le. A képzésbe előadóként és oktatóként bevont Kaposvári HTP állományának

szakmai  felkészültségét  mutatja,  hogy  a  vizsgákon  a  tanfolyamok  összes  hallgatója

eredményes vizsgát tett. 

Az  együttműködés  és  a  szakmai  tapasztalat  fejlesztése  érdekében,  a  Kaposvári  HTP

továbbképzési  tervének  megfelelő  időpontokban  az  önkéntes  tűzoltó  egyesületek  a

képzésekbe rendszeresen bevonásra kerülnek.

II. 2021. ÉVI CÉLKITŰZÉSEK, FELADATOK

1. Továbbra  is  fontos  feladat  felkészülni  a  szezonálisan  várható  káreseményekre.  A

felkészülés keretében elméleti és gyakorlati képzéseket terveztünk, az országos és a

Somogy  megyei  veszélyhelyzeti  prognózis  figyelembevételével,  valamint  a

koronavírus  terjedésének  megakadályozására  irányuló  bevezetett  védekezési

szabályok betartásával.

2. 2021-ben  a  továbbképzés  rendszerének  átalakításával  a  képzéseket  továbbra  is

gyakorlatorientáltan  kívánjuk  végrehajtani.  Összesen  15  helyszínen  kerül  az  előre

tervezett  továbbképzési  terv  alapján  végrehajtásra  helyszíni  foglalkozás,  illetve

szituációs begyakorló gyakorlat.  Továbbra  is  cél,  hogy a régen látogatott,  vagy új,

illetve új technológiát alkalmazó létesítményekbe eljusson a tűzoltó állomány, hogy ott

helyismereti  és szituációs gyakorlatok keretében olyan szintű szakmai tapasztalatot,

helyismeretet szerezzen, ami segíti őket egy esetleges beavatkozás során.
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3. Célunk,  hogy  a  továbbképzési  rendszer  által  támasztott  követelményeknek  a

Kaposvári HTP állománya megfeleljen, az iskolából frissen kikerülő újoncok mielőbb

hatékony, felkészült tagjává váljanak a szolgálati csoportoknak. 

4. A bekövetkezett esetek alakulása azt mutatja, hogy a képzések területén továbbra is

nagy  hangsúlyt  kell  fektetni  a  mind  a  tűzesetek,  mind  a  műszaki  mentésekkel

kapcsolatos elméleti  ismeretek  és  a gyakorlati  fogások elsajátítására.  Ezért  minden

lehetőséget  megragadunk  annak  érdekében,  hogy  a  gyakorlatok  alkalmával  az

állományunkat valósághű körülmények, szituációk elé állítsuk. Favágási, roncsvágási,

tűzoltási gyakorlatokat szervezünk.

5. Az önkéntes tűzoltó egyesületek fejlesztését, szakmai képzését 2021-ben is folytatjuk,

hogy hatékonyan tudjanak közreműködni káresemények felszámolásánál, valamint a

korábbi évekhez hasonlóan a településeken a lakosság felvilágosításában segédkezni.

6. Amennyiben  lehetséges  és  a  vírushelyzet  azt  lehetővé  teszi  folytatjuk  a  „Nyitott

szertár  akciót”,  amelynek  keretében  a  gyerekek,  valamint  a  civil  lakosság

megismerheti  a  hivatásos  állomány  mindennapjait,  a  használt  felszereléseket,

eszközöket.

7. 2021-ben  is  kitűzött  cél,  hogy  az  önállóan  beavatkozó  egyesületek  sikeresen

megőrizzék az önálló beavatkozó minősítést.  Ennek érdekében  a kijelölt  mentorok

tartják  a  kapcsolatot  az  egyesületekkel,  szervezik  és  végrehajtják  az  egyesületek

részére az elméleti és a gyakorlati továbbképzéseket.



ZÁRADÉK
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