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Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő testület!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
30. § (5) bekezdésének előírása alapján: „A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente
beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-
testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az
azzal kapcsolatos feladatokról.”

Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve az alábbi beszámolót terjesztem a Tisztelt Képviselő
Testület elé:

„Magyarország Szolgálatában a Biztonságért”

A  Katasztrófavédelem  jelmondata  alapvetően  meghatározza  a  szervezeti  egységek
működésre,  feladat-  és  szolgálatellátásra  vonatkozó  irányvonalát:  úgy  végezni  a
dolgunkat,  hogy  az  megelégedéssel  töltse  el  a  lakosságot,  elöljáróinkat  és  szakmai
vezetőinket.

A BESZÁMOLÁSI ÉV LEGFONTOSABB TŰZVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEI,
FELADATAI

A  Karcagi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  (továbbiakban  tűzoltóság)  2020.  évi
legfontosabb célkitűzései a feladatok végrehajtása során az alábbiak voltak:

1. Felkészülni az évszakokra jellemző, szezonálisan várható káreseményekre.
A  felkészülések  keretében  az  évszakoknak  és  a  területi  sajátosságoknak  megfelelő,  a
veszélyeztetettség  elhárítására  vonatkozó  elméleti  és  gyakorlati  képzések  kerültek
megtartásra. A felkészüléseket az Országos és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Műveleti
Tervben  szereplő  feladatok,  valamint  a  szakmai  felső  vezetés  által  megfogalmazott
célkitűzések figyelembevételével kerültek végrehajtásra. 

2. Tárgyi évre előre meghatározott tematika alapján éves gyakorlatterv került összeállításra,
mely  tartalmazza  azokat  a  beavatkozások  tekintetében  fontos,  vagy  régen  látogatott
intézményeket,  amelyek  helyismereti  és  szituációs  gyakorlatok  keretében  történő
felkeresése az állomány részére helyismereti  tapasztalatot  nyújthatott,  segítve őket egy
esetleges beavatkozás során.

3. Kiképzési  tervben  szereplő  feladatok  maximális  végrehajtása,  az  elméleti  tudás
gyarapítása.

4. Covid-19  járványhelyzettel  kapcsolatos  egészségvédelmi  feladatok  maximális
végrehajtása, betartatása.
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I. Bevezetés:

A tűzoltó-parancsnokság a kitűzött célok maximális teljesítésére, a legjobb tudása szerint
kezdte meg 2020 évi tevékenységét.  A Covid-19 járványhelyzet  miatt  több betervezett
gyakorlat,  laktanya  látogatás,  közösségi  szolgálat  maradt  el.  A járvánnyal  kapcsolatos
védőintézkedések maximális betartására törekedett az állomány.
Alapvetően a mentő tűzvédelmi szakfeladat ellátása mellett, hatósági -, polgári védelmi-
és iparbiztonsági részfeladatokat végzett az állomány. A jogszabályoknak és az aktuális,
valamint  az újonnan kiadásra kerülő belső normákban meghatározottak szerint végzi a
tűzoltóság  a  mindennapi  feladatait.  A  tűzoltóság  szakmai  felügyelete  alatt,  két
Önkormányzati  Tűzoltó-parancsnokság  (Kisújszállás  és  Kunhegyes),  valamint  egy
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Kisújszállás) lát el tűzvédelmi szakfeladatokat.
Az  információáramlás,  a  vezetői  feladatszabás,  valamint  annak  számonkérése  a
fórumrendszer működtetése révén biztosított, melyrévén állomány minden tagja tisztában
van  a  szervezet  fontosabb  célkitűzéseivel,  az  aktuális  feladatokkal,  a  várható
változásokkal, jogait és kötelességeit érintő információkkal.

II. Tűzoltósági feladatok ellátása, a tűzoltásokról és műszaki mentések helyzete:

A terület veszélyeztetettsége:
Két  járás  található  a  tűzoltóság  működési  területén,  a  Karcagi,  és  a  Kunhegyesi.  A
működési  terület  nagysága  125 ezer  hektár,  az  itt  élők  létszáma  közel  60  ezer  fő.  A
működési  területen  lévő  11  település  száma nem mondható  soknak,  viszont  a  terület
nagysága már igen.

Védelem:
A terület védelmét a karcagi tűzoltóságon kívül két önkormányzati tűzoltó-parancsnokság
(Kisújszállási,  Kunhegyesi)  segíti,  akik  rendelkeznek  elsődleges  működési  körzettel,
valamint egy önkéntes tűzoltó egyesület, (Kisújszállási) amely személyi feltételekkel járul
hozzá a terület védelméhez.

III. Tűzoltói beavatkozások, vonulási adatok:

Tűzesetek, műszaki mentések:

Az  előző  évhez  képest  a  tűzoltóság  működési  területén  a  tűzesetek  száma  csökkenő
tendenciát mutat (25%-os csökkenés 1. diagram). 

A műszaki mentések száma is csökkent (20%-os csökkenés 2. diagram), viszont a nyári
viharos  időjárásnak  köszönhetően  június,  július  hónapban  több  alkalommal  kellett
vízeltávolítással  kapcsolatos  beavatkozást  végrehajtani  Karcag  város  egyes  mélyebben
fekvő területein.
A beavatkozást igénylő események száma így egyenesen arányosan csökkent (3 diagram).
A  szándékosan  megtévesztő  jelzések  száma  viszont  nőtt  az  előző  évekhez  képest  (4
diagram).
A szabadterületen keletkezett tűzesetek vizsgálatánál megállapítható, hogy az értékelt év
111  esetszáma  47  esetszámra  csökkent  (5.  diagram),  mely  az  időjárási  viszonyokkal
(csapadékos  nyár),  valamint  a  hatósági  felhívásokkal,  tájékoztatókkal  hozható
összefüggésbe. 
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Bucsa község közigazgatási területén történt tűzoltói beavatkozások

Tűz
Műszaki
mentés

Téves
jelzés

Szándékosan
megtévesztő

jelzés

Utólagos
jelzés

Összesen:

2016. év 1 2 1 0 0 4
2017. év 3 4 0 0 0 7
2018. év 6 4 2 0 0 12
2019. év 6 5 0 0 0 11
2020. év 2 6 0 0 0 8

Kis  településről  lévén  szó  a  beavatkozások  száma  is  jóval  kisebb,  mint  a  nagyobb
településeké.  A  táblázat  adataiból  megállapítható,  hogy  a  tűzesetek  száma az  öt  évet
figyelembe véve átlagosan évente 3,6 esetszám körül mozog. A műszaki mentések száma
átlagosan 4,2.  Téves jelzés esetében évente átlagosan 0,6 ez a számadat.  Szándékosan
megtévesztő  jelzés  nem  volt  egyik  évben  sem,  mely  az  állampolgárok  jogkövető
magatartásáról tanúskodik. Utólagos jelzés sem volt az elmúlt öt évben. Így éves szinten
összesen átlagosan 8,4 esemény regisztrálható  a  településen.  Ami viszont  kiemelendő,
hogy szándékosan megtévesztő jelzés a településről nem érkezik.

Tűzesetek 2020. évben Bucsa településen:

2020  évben  2  db  tűzesettel  kapcsolatos  jelzés  érkezett  a  településről.  A  2  tűzesetből
mindkettő beavatkozást igénylő esemény volt. 
A  tűzeset  helyszínének  vizsgálata  alapján  elmondható,  hogy  a  tűz  1  esetben  szabad
területen keletkezett, 1 esetben lakást érintett. 

Műszaki mentések 2020. évben Bucsa településen:

2020 évben 6 db műszaki mentéssel kapcsolatos jelzés érkezett a településről. A 6 esetből
öt jelzés beavatkozást igénylő esemény volt, 1 eset pedig kiérkezés előtt felszámolt. Ezek
közül 4 fakidőlés, 1 esetben közúti baleset, 1 esetben pedig egyéb (ajtónyitás) történt. 

IV.  Önkormányzati  tűzoltó-parancsnokságok,  önkéntes  tűzoltó  egyesület,  szakmai
felügyeleti tevékenység ellenőrzések:

A  Kisújszállási,  valamint  a  Kunhegyesi  Önkormányzati  Tűzoltó-parancsnokság
tekintetében lát el szakmai felügyeletet a tűzoltóság. Az ellenőrzések során súlyos hiba,
szabálytalanság nem került megállapításra. Elhelyezési körletük megfelel az előírásoknak,
rendezett,  tiszta.  Tevékenységüket  a  szakmai  megalapozottság  és  a  gazdálkodási
irányelvek  betartása  jellemzi.  Az  Együttműködési  Megállapodások  felülvizsgálata,
módosítása megtörtént. 
A BM OKF eszközfejlesztési pályázatán sikeresen szerepeltek. Az önkormányzati tűzoltó-
parancsnokságok  készenlétben  tartott  gépjárműveire  előírt  málhafelszerelésekkel
rendelkeznek.  A  híradós  vonultatásával  kapcsolatban  felkészültek,  a  megfelelő
intézkedéseket  megtették.  Továbbra  is  gondot  okoz  a  Kunhegyesi  Önkormányzati
Tűzoltó-parancsnokság tartalék szerének cseréje. 

Együttműködési  megállapodással  (II.  kategória)  rendelkezik  a  tűzoltóság  és  a
Kisújszállási  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület.  Az  egyesület  a  korábbi  években  végzett
tevékenységén (hagyományőrzés) felül, ma már a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-
parancsnokság tűzoltási és műszaki mentési feladataiban is nagy segítséget nyújt személyi
feltételek biztosításával. A Kisújszállási Önkéntes Tűzoltó Egyesület az együttműködési
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megállapodásban  rögzített  feladatokat  maximálisan  végrehajtotta.  A  BM  OKF
eszközfejlesztési pályázatán sikeresen szerepeltek.

V. Állomány képzése, képzettsége:

A képzési feladatok a jóváhagyott éves továbbképzési terv alapján kerültek végrehajtásra.
Ezen felül  a  képzések jelentős  részét  az  újonnan megjelenő belső normák folyamatos
ismertetése, valamint a műveleti tervben meghatározott felkészülési feladatok tették ki. A
hatósági  rész-feladatvégzésben  a  készenléti  állomány  aktívan  tevékenykedik,  ezeket
megelőzően,  a  szükséges  oktatásokat  megkapják  a  Hatósági  Osztály  munkatársai,
valamint a parancsnok-helyettes által. 

VI. Tűzvédelem, tűzmegelőzés, hatósági tevékenység:

A beavatkozó állomány a tűzesetek, valamint a gyakorlatok során a tűzoltó vízforrások
ellenőrzését végezte a hatósági osztály, valamint a parancsnok-helyettes irányítása mellett.
További feladat a kéménytűz és CO mérgezés káreseményt követő ellenőrzése, valamint a
szabadtéri  tűzesetek  utáni  ellenőrzés  volt.  A veszélyes  áru közúti  (ADR) szállításban,
valamint az eltiltott kémények ellenőrzésében a katasztrófavédelmi megbízottak segítették
a  hatósági  munka  végrehajtását.  Az  ellenőrzések  során  a  vírushelyzettel  kapcsolatos
rendszabályokat az állomány szem előtt tartotta, és alkalmazta. 

VII. Polgári védelmi feladatok ellátása:

A  Karcagi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  2  járásban  lát  el  katasztrófavédelemmel
kapcsolatos  polgári  védelmi  feladatokat.  A  karcagi  és  kunhegyesi  járás  területén  12
település vonatkozásában végezte munkáját az emberi élet- és vagyon, a létfenntartáshoz
szükséges anyagi javak, és a létfontosságú rendszerelemek védelmének,  a katasztrófák
következményeinek csökkentése érdekében. 

Az  ellenőrzések  a  jogszabályi  kötelezettségeknek  eleget  téve,  valamint  a  térség
veszélyeztetettséghez  igazodva  kerültek  végrehajtásra,  a  hangsúlyt  a  megelőzésre
helyezve. 2020. évben a COVID–19 koronavírus járvány kezelésére Magyarország egész
területén Veszélyhelyzeti különleges jogrend lett elrendelve, illetve az ezzel összefüggő
járványügyi intézkedések folyamatos érvényben tartása vált szükségessé. A vírus hatására
egy újfajta veszélyeztetettség jelent  meg országos szinten,  amelynek kezelése központi
szintű  döntések  alapján  történt.  A polgári  védelem a  döntés  előkészítéshez  szükséges
háttérinformációk  összegyűjtését,  kapacitásigények  felmérését  végezte,  illetve
folyamatosan  egyeztetve  a  települések  közbiztonsági  referenseivel  segítette  a  központi
feladatteljesítést. A személyes kapcsolatok minimalizálása érdekében a lakosságvédelmi
célú  ellenőrzések,  felkészítések  és  gyakorlatok  közül  csak  az  indokolt  és  szükséges
események kerültek megtartásra.

Köteles  polgári  védelmi  szervezetbe  jelenleg  1741  fő  van  beosztva.  Az  önkéntes
mentőcsoportokban  (2  járási  és  5  települési)  91  fő  vállal  tevékenységet.  Riasztási  és
Nemzeti  Minősítő  gyakorlatot  hajtott  végre  a  Kunmadaras  Települési  Önkéntes
Mentőcsoport, újabb 5 évre megszerezve az alapvető vízkárelhárítási  feladatokra szóló
minősítést. 
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Valamennyi  település,  rendelkezik  közbiztonsági  referenssel.  A  polgármesterekkel
együttműködve jogszabályi  határidőre (szeptember 30.)  elvégzésre került  a települések
kockázatértékelése és a katasztrófavédelmi osztályba való besorolásának felülvizsgálata.
Mivel új veszélyeztető hatás nem jelent meg, illetve a már meg lévő veszélyeztető hatások
mértékének változása sem tette indokolttá, nem történt új átsorolás.

A tanulóifjúság közösségi szolgálatának katasztrófavédelmi területen történő teljesítése
kiemelt  cél,  azonban  a  járványhelyzetben  meghatározott  óvintézkedések  maradéktalan
teljesülése  érdekében  a  felkészítés  felfüggesztésre  került.  Továbbá  az  évente
megrendezésre kerülő és előzetesen meghirdetett  felmenő rendszerű katasztrófavédelmi
ifjúsági verseny is elhalasztásra került. 

A  referensek  tevékenységének  felügyelete  és  munkafolyamatainak  nyomon  követése
folyamatos volt. 2020. évben négy településen változott a közbiztonsági referens személye
(Karcag,  Kenderes,  Kunmadaras,  Tiszaroff),  ők  sikeres  vizsgát  tettek  feladataik
ellátásához. 

VIII: Gyakorlatok:

A helyismereti  foglalkozásokat és a szituációs begyakorló gyakorlatokat  a járványügyi
helyzetre tekintettel nem minden tervezett helyszínen sikerült megtartani.
A végrehajtott  gyakorlatok során az állomány a kapott  szerelési  feladatokat  jó szinten
hajtotta  végre,  az  elméleti  foglalkozásokon  és  a  szerelési  gyakorlatokon  szerzett
ismereteket megfelelően alkalmazták.

IX. Ügyeleti tevékenység:

A segélyhívások szinte mindegyike az egységes segélyhívó rendszernek köszönhetően az
országos  lefedettséggel  működő két  Hívásfogadó Központ  valamelyikébe  fut  be,  és  a
Megyei fő- és Műveletirányító ügyeleten keresztül érkezik a jelzés az adott tűzoltóság
híradóügyeletére. Abban az esetben, ha a bejelentő közvetlenül a tűzoltóság telefonszámát
tárcsázza, vagy személyesen ad jelzést, a híradó ügyeleti szolgálatot ellátó tűzoltó rögzíti
a  bejelentést.  Ennek  a  protokollnak  számítógépes  programban  történő  végrehajtását
negyedévente tömeges eseménykezelési gyakorlat során gyakorolja az állomány.

X. Társszervekkel való együttműködés, tapasztalatok:

A  működési  területen  lévő  rendőrséggel,  mentőszolgálattal,  önkormányzatokkal  jó
munkakapcsolatot ápol a tűzoltóság, a káresetek alkalmával az együttműködés kiválónak
mondható.

XI. A Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működésének tárgyi feltételei:

Az  Igazgatóság  műszaki  szakterülete  biztosítja  az  alapfeladat  ellátásához  szükséges
technikai hátteret, továbbá végzi a személyi állomány, védő- és egyenruházati ellátását. A
tűzoltóság  feladata  a  műszaki  eszközök  szakszerű  működtetése,  valamint  az  ingatlan
megfelelő használata. 
A tűzoltóság használatában 4 db készenléti jármű van, és 4 db nem készenléti (ügyintézői)
jármű, melyeket közösen használ a Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel. 
Az  alapfeladat  ellátásához  szükséges  szakfelszerelésekkel  a  tűzoltóság  rendelkezik.  A
sérült, elhasználódott eszközöket az Igazgatóság pótolja.
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XII. Sporttevékenység:

Az  idei  évben  a  kialakult  járványveszély  miatt  az  állomány  részéről  betervezett
sportversenyek nem kerültek megrendezésre.

XIII. Kapcsolattartás a lakossággal:

A helyi nyomtatott és elektronikus sajtóban - közcélú hirdetések, riportok, nyilatkozatok
formájában – folyamatos a lakosság tájékoztatása az aktuális, elsősorban tűzmegelőzéssel
kapcsolatos  tudnivalókról.  A  közbiztonsági  referensek  jelentős  szerepet  kapnak  a
településeken  élőkkel  való  kapcsolattartásban,  mivel  ők  a  szűkebb  környezetükben
hatékonyan tudják eljuttatni a lakosságot érintő információkat. 
Az idei  évben a kialakult  vírushelyzet  miatt  az állomány nem vett  részt bemutatókon,
rendezvényeken. Összesen két alkalommal, még a járványhelyzet előtt került sor laktanya
látogatásra két alkalommal, két általános iskolai osztály által.

A JNSZ MKI szóvivője minden említést igénylő eseményről fényképeket és tájékoztatást
is kap.

XIV. Összegzés, a következő év feladatai:

A  tűzoltóság  az  előírt  és  meghatározott  feladatokat  végrehajtotta.  A  kapott  feladatok
szakszerű, és pontos végrehajtására törekedtek a kollégák. Fontos kiemelni, hogy a Covid-
19  járványhelyzetet  a  parancsnokság  kiemelten  kezelte,  kezeli.  Betartásra  kerültek,
kerülnek a meghatározott óvintézkedések. 
2021. év célja nem sokkal különbözik a tavalyitól, az elért eredményeket, szakmai tudást
megtartani,  gyarapítani  úgy,  hogy  a  követelményeknek,  feladatoknak  a  tűzoltó-
parancsnokság maradéktalanul megfeleljen.

Karcag, 2021. május 26.

Tisztelettel:
    Sebők János tű. alezredes

     parancsnok
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Működési területen található települések

Karcag HTP működési
területe

Lakosok száma
Lakások

száma
Terület nagysága (ha)

Karcag 19980 8235 36863
Berekfürdő 1010 488 1857

Bucsa 2055 985 5582
Kunmadaras 5295 2082 15355

Ecsegfalva (KJ ÖTP) 1157 555 7899
Kenderes, 

Kenderes-Bánhalma (KJ
ÖTP)

4647 2009 11124

Kisújszállás (KJ ÖTP) 11367 4770 20527
Kunhegyes (KH ÖTP) 7483 3401 14893

Tiszagyenda (KH ÖTP) 936 541 3693
Tiszaroff (KH ÖTP) 1520 974 5249

Karcag HTP Összesen 55450 24040 123042

Önkormányzati tűzoltóságok elsődleges műveleti körzetén található települések

S.
ÖTP

Elsődlege
s műveleti

körzet
ÖTP

Elsődleges
műveleti körzet

1. Kisújszállás
ÖTP

Ecsegfalva
Kunhegyes

ÖTP
Kunhegyes

2. Kisújszállás
ÖTP

Kenderes
Kunhegyes

ÖTP
Tiszabő

3. Kisújszállás
ÖTP

Kenderes-
Bánhalma

Kunhegyes
ÖTP

Tiszagyenda

4. Kisújszállás
ÖTP

Kisújszáll
ás

Kunhegyes
ÖTP

Tiszaroff

5. Kisújszállás
ÖTP

Örményes
Kunhegyes

ÖTP
Tomajmonostora
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Mentő tűzvédelem statisztikai kimutatása

1 Diagram Tűzesetek számának alakulása  
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2 Diagram Műszaki mentések számának alakulása  
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3 Diagram Beavatkozást igénylő események  
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4 Diagram Szándékosan megtévesztő jelzések  
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5 Diagram Szabadterületen bekövetkezett tűzesetek számának alakulása (erdő és   
vegetáció tűz)
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