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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  irányvonalat:  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  2019.  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  figyelembevételével,  valamint  a  szakmai  felső  vezetés  által
megfogalmazott célkitűzések figyelembe vételével 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. 2019-es  évben  is  folytatásra  került  a  gyerekek  körében  nagy  sikert  aratott  „Nyitott
Szertárkapuk  Program”,  melynek  keretében  a  gyerekek,  valamint  a  civil  lakosság
ismerhette meg a mentő tűzvédelemben dolgozók tevékenységét és a beavatkozó állomány
mindennapjait. 

5. A szakmai,  társadalmi szervezetek,  valamint  az önkormányzatok közötti  kapcsolattartás,
folyamatos párbeszéd kialakítása a társadalmi igényeknek való minél nagyobb megfelelés
érdekében.

6. A 2019. augusztus 26.-29. között megrendezésre kerülő XII. Országos Tűzoltó Szakmai
Verseny  és  II.  Országos  Műszaki  Mentő  Verseny  előkészítése,  szervezési  feladatok
végrehajtása.
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I. Bevezetés:
A  Karcagi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  a  Belügyminisztérium  Országos
Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  helyi  szerveként  működik,  a  Karcagi
Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  közvetlen  szakmai  irányítása  alatt.  A  tűzoltóság
végrehajtotta  az  alaprendeltetéséből  adódó  tűzoltási  és  műszaki  mentési  feladatait.  A
bővülő  és  változó  feladatrendszerhez  a  szakmai  elöljárók  elvárásainak  megfelelően
alkalmazkodott.
A tűzoltó-parancsnokság célja  az  emberi  élet-  és  anyagi  javak  védelme,  a  katasztrófák
megelőzése, gyors és szakszerű kezelése, a helyreállítási munkálatok mielőbbi elvégzése,
valamint a katasztrófavédelem komplex rendszerének, célkitűzéseinek való megfelelés.
A tűzoltó-parancsnokság a kitűzött célok maximális teljesítésére, a legjobb tudása szerint
kezdte meg ez évi tevékenységét immár 8. éve a katasztrófavédelem átalakítását követően,
változatlan szervezeti felállásban. Az információáramlás, a vezetői feladatszabás, valamint
annak  számonkérése  a  fórumrendszer  működtetése  révén  biztosított,  melyekről  írásos
emlékeztető készült a vonatkozó intézkedésben foglaltaknak megfelelően. A fórumrendszer
működése lehetőséget  teremtett  arra,  hogy az állomány minden tagja tisztában legyen a
szervezet fontosabb célkitűzéseivel, az aktuális feladatokkal, a várható változásokkal, jogait
és kötelességeit érintő információkkal.
Alapvetően a mentő tűzvédelmi szakfeladat ellátása mellett hatósági -, polgári védelmi- és
iparbiztonsági  részfeladatokat  végzett  az  állomány,  melyek  a  későbbiekben  kerülnek
részletesen kifejtésre.  A Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területe  11
településre terjed ki. A szakmai felügyelete alatt két önkormányzati tűzoltó-parancsnokság
(Kisújszállás  és  Kunhegyes),  valamint  egy  önkéntes  tűzoltó  egyesület  (Kisújszállás  II.
kategória) lát el tűzvédelmi szakfeladatokat. Az együttműködési megállapodások minden
évben felülvizsgálatra kerültek és amennyiben szükséges volt a módosításuk, akkor azok
végrehajtásra  kerültek.  Tűzesetek  vonatkozásában  a  szabadtéren  keletkezett  események,
műszaki mentések esetén a gépjárműbalesetek, és a viharkárok voltak jellemzőek. A téves
jelzések többsége automata tűzjelző rendszerek meghibásodásából adódott.

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

A terület veszélyeztetettsége:
Két járás található a tűzoltóság működési területén, a Karcagi, és Kunhegyesi. Négy Súlyos
Káresemény Elhárítási Tervvel rendelkező létesítmény is működik a térségben, melyből 3
küszöbérték  alatti,  valamint  1  alsó  küszöbértékű.  Mind  a  négy  létesítmény  Karcagon
található.  Továbbá  3  középmagas  épület,  Karcagon  a  Kórház,  Toronyház,  Kukorica
Malom,  valamint  6  mozgásukban  korlátozott  személyek  ellátását  végző  intézmény.  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.

Műveletirányítói Terv:
11  településre  készült  Műveletirányítói  terv,  melyek  állapota  naprakész,  a  megyei
igazgatóság által elfogadott. 

Tűzoltási és Műszaki Mentési Terv:
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A  Karcagi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  12  db  jóváhagyott,  Tűzoltási  és  Műszaki
Mentési Tervvel rendelkezik, továbbá 1 elkészítés alatt áll.

III. Tűzoltói beavatkozások, vonulási adatok:

Tűzesetek, műszaki mentések:

Az előző évhez képest  a  3 tűzoltó-parancsnokságot figyelembe véve a tűzesetek száma
növekvő tendenciát mutat (45%-os növekedés). 
A szabadterületen keletkezett tűzesetek vizsgálatánál megállapítható, hogy a tavalyi év 60
esetszáma 111 esetszámra növekedett, mely az időjárási viszonyokkal (száraz nyár) és az
emberi fegyelmezetlenséggel hozható összefüggésbe. A tűzesetek során elhunyt személyek
száma a tavalyi  évben 2 fő volt,  mely  csökkenő tendencia  az előző évi  4  halálesethez
képest. A tűzesettel  összefüggésbe hozható elhalálozások számának csökkenése az ezzel
kapcsolatos figyelemfelhívásoknak volt köszönhető.

A  műszaki  mentések  száma  is  nőtt  (24%-os  növekedés),  ami  a  nyár  végi  viharos
időjárásnak köszönhetően emelkedett meg ilyen szinten. Közúti gépjárműbalesetek során 6
fő halálozott el, mely 4 fővel emelkedett az előző évhez képest.
14  esetben  kellett  szénmonoxid  jelenlétével  kapcsolatban  vonulni,  a  Karcagi  Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság  esetében  11  alkalommal,  Kunhegyesi  Önkormányzati  tűzoltó-
parancsnokság részéről pedig 3 alkalommal. Ez az esetszám 3,5-szeresére növekedett az
előző évi 4 esethez képest. 

Téves jelzések:

A téves jelzések száma még mindig magas, a létesítmények beépített automatikus tűzjelző
rendszere által generált téves tűzátjelzések számának emelkedése miatt. Ezek folyamatosan,
a KVK Hatósági Osztálya által vizsgálatra kerülnek, a kiváltó okok legtöbbször környezeti
körülmények hatásaira vezethető vissza (áramszünet, feszültség-ingadozás).

Szándékosan megtévesztő jelzések:

A szándékosan megtévesztő jelzések száma szintén emelkedett az előző évhez képest 11
%-kal.  A  szándékosságból  vagy  gondatlanságból  okozott,  valamint  szándékosan
megtévesztő  jelzések elkövetői  ellen,  a keletkezett  kár megtéríttetése érdekében minden
esetben jelentés került felterjesztésre az Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé.

Utólagos jelzések:

Az utólagos tűzesetek száma nem változott az előző évhez képest.

2019-ben a  Karcagi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság 3,  a  Kisújszállási  Önkormányzati
Tűzoltó-parancsnokság 1, a Kunhegyesi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság szintén 1
alkalommal vonult kéménytűzhöz, összesen 5 esetben, mely az előző év adatához képest
(14) 65 %-al csökkent.

Műveletek elemzése:

Minden  hónapban  a  tűzoltói  beavatkozások,  műveletek  elemzésre  kerülnek,  melyek
eredményeinek  felterjesztése  megtörténik  a  Tűzoltósági  Felügyelő  részére.  Vonatkozó
belső norma előírása  alapján  3 esetben kellett  tűzesetekkel  kapcsolatban tűzoltásvezetői
jelentést készíteni.

Tényleges riasztási fokozatok:

A beavatkozások tényleges  riasztási  fokozatainak vizsgálatakor  megállapítható,  hogy az
esetek 98%-a I.-es riasztási fokozatban került felszámolásra. 2019. évben 364 db I.-es, 3 db
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II.-es  és  1  db  III.-as  riasztási  fokozat  elrendelésére  került  sor.  A  nagyobb  erő-eszközt
igénylő események jellemzően a nagy kiterjedésű szabadtéri, továbbá épülettüzek voltak.

A vizsgált időszakot tekintve a legmagasabb megvalósult riasztási fokozat 1 db III/Kiemelt
volt Kisújszállás területén. A káreset 2019. szeptember 18.-án történt Kisújszállás, Vásár
utca 70. szám alatti asztalos üzem területén. A helyszínen egy több épületből álló asztalos
üzem egyik épülete égett teljes terjedelmében. Az épület az udvar közepén elhelyezkedő,
kb,: 15x25m-es alapterületű, tégla falazatú, hullámpala és fémlemez-fedésű volt, melyben
faanyagok  és  faipari  gépek  voltak.  A  tűz  részlegesen  átterjedt  (kb,:  5  m2 területen)  a
szomszédos műhelyre is. Az épület hátsó részénél 50 m2-en festékiszapot tároltak fém- és
műanyag hordókban, de a védősugárnak köszönhetően, ezeket a tűz nem érintette. Az oltás
során  eltávolításra  került  az  épületből  egy  CO2 palack  is,  mely  egy  szódagéphez  volt
használva. A telephely portással őrzött volt, aki a tűzkeletkezés idején senkit nem látott a
létesítmény területén. A tűz eloltása 1 D és 5 C sugárral és kéziszerszámokkal megtörtént.
Az esettel kapcsolatban tűzvizsgálati eljárás indult.

A  fentiekben  elemzett  adatokhoz  a  mellékletben  szereplő  statisztikai  kimutatás  nyújt
részletes tájékoztatást.

Karcag város közigazgatási területén történt tűzoltói beavatkozások

Tűz
Műszaki
mentés

Téves
jelzés

Szándékosan
megtévesztő

jelzés

Utólagos
jelzés

Összesen:

2015. év 90 53 15 4 5 167
2016. év 64 68 29 1 3 165
2017. év 102 56 17 4 6 185
2018. év 114 97 36 3 3 253
2019. év 150 137 34 2 6 329

A tűzoltóság  működési  területének  legnagyobb  településről  lévén  szó  a  beavatkozások
száma is jóval magasabb, mint a kisebb településeké. A táblázat adataiból megállapítható,
hogy a tűzesetek száma az elmúlt öt évet figyelembe véve átlagosan évente 130 esetszám
körül mozog. A műszaki mentések esetszámát vizsgálva átlagosan évente 82,2 estszámmal
számolhatunk.  Téves jelzés esetében évente átlagosan 26,2 ez a számadat.  Szándékosan
megtévesztő jelzés évente átlagosan 2,8 körül mozog. Utólagos jelzés számadatai évente
átlagosan 4,6 esetszám a  jellemző.  Így  éves  szinten  összesen átlagosan  219,8  esemény
regisztrálható a településen.  A 2019-es év esetszámai megemelkedtek,  mely az időjárási
körülményeknek tudható be, mind a tűzesetek, mind a műszaki mentések tekintetében. A
száraz időszak kedvezett a szabadtéri tüzek kialakulásához, a nyári viharos időszak pedig a
műszaki mentések számát emelte meg ilyen mértékben. Műszaki mentések tekintetében a
júliusi viharkárok során egy nap leforgása alatt közel 100 bejelentés érkezett.
Folyamatosan gondot okoz a Bikás tó és környéke, valamint a tó mellett lévő záportározó
területen keletkezett tüzek felszámolása. A szándékosan megtévesztő jelzések zöme is erről
a területről érkeznek.

Tűzesetek 2019. évben Karcag településen:

2019 évben 150 db tűzesettel kapcsolatos jelzés érkezett a településről. Ebből 112 esetben
beavatkozást  igénylő,  7  esetben  kiérkezés  előtt  felszámolt,  23  esetben  téves  jelzés,  6
esetben utólagos tűzeset történt, 2 esetben szándékosan megtévesztő jelzést adtak. Riasztási
fokozat tekintetében a beavatkozást igénylő eseménynél a legkisebb I-es, vagy I-es kiemelt
riasztási fokozat került meghatározásra minden esetben. 
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A tűzeset helyszínének vizsgálatakor elmondható, hogy 87 esetben a tűz szabad területen
keletkezett, 1 esetben közúton, 1 esetben közlekedési eszközben, 16 esetben otthon jellegű
létesítményben, 1 esetben ipari létesítményben, 2 esetben tárolási létesítményben, 1 esetben
nevelési, oktatási intézményben, 3 esetben egyéb helyszínen történt a tűzeset. 19 esetben
volt károsult,  tűzvizsgálatot nem kellett lefolytatni.  A tűzesettel  érintett  terület  nagysága
294800 négyzetméter volt. A tűzeseteknél 2 fő sérült meg, elhalálozás nem történt.

Műszaki mentések 2019. évben Karcag településen:

2019 évben 137 db műszaki mentéssel kapcsolatos jelzés érkezett a településről. Az esetek
közül 121 beavatkozást igénylő esemény volt, 11 esetben téves jelzés, 5 esetben kiérkezés
előtt felszámolt esemény került regisztrálásra.
Riasztási  fokozat  tekintetében  az  esemény  a  legkisebb  I-es,  vagy I-es  kiemelt  riasztási
fokozatban felszámolható volt. Egy esetben volt II/kiemelt riasztási fokozat elrendelve egy
4-es számú főúton történt közúti baleset miatt. 26 esetben közúti baleset, 1 esetben vasúti,
mozdony baleset, 55 esetben fakidőlés, 6 esetben egyéb, 1 vízkár, 1 esetben teher vagy
személyfelvonó  baleset,  29  esetben elemi  csapás,  viharkár,  1  esetben sérült  mentése,  1
esetben rovar, méh, 4 esetben omlásveszély, 2 esetben életmentés, 4 esetben gázszivárgás,
5 esetben szén-monoxid szivárgás gyanúja, 1 esetben pedig halott kiemelés volt.
A településen 9 létesítmény rendelkezik tűzoltási és műszaki mentési tervvel.
Ebben az évben 7 karcagi létesítményben tartottunk helyismereti foglalkozást.

IV. Szakmai felügyeleti tevékenység ellenőrzések:

A főigazgatói  intézkedésben  előírt  képzési  foglalkozások,  szerelési  gyakorlatok,  tűzoltó
technika  kezelői  gyakorlatok,  helyismereti  foglalkozások,  szituációs  begyakorló
gyakorlatok  ellenőrzése  megtörtént  helyi  szinten.  A központi,  a  területi,  valamint  helyi
(kirendeltség) szerv folyamatos ellenőrzések útján felügyelte tűzoltóság szakmai munkáját.
A feltárt kisebb súlyú hiányosságok megszüntetésére minden esetben intézkedés történt. Ez
évben  az  Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  átfogó  ellenőrzés  keretén  belül
ellenőrizte  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  szakmai
tevékenységét. Az ellenőrzés érintette a Karcagi, valamint a Kisújszállási és Kunhegyesi
Önkormányzati tűzoltó-parancsnokságot is. A Karcagi tűzoltó-parancsnokságot 5, míg a két
önkormányzati  tűzoltó-parancsnokságot  1-1  alkalommal.  Azonnali  intézkedést  igénylő
hiányosság nem került megállapításra egyik szervezeti elemnél sem. Szakmai felügyeleti
tevékenység keretén belül a két Önkormányzati tűzoltó-parancsnoksággal folyamatos volt a
napi  szintű  kommunikáció,  feladat  meghatározások,  és  azok  teljesítésének
visszaellenőrzése. Félévente a szakmai felügyeleti ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés keretén
belül került megtartásra, a szabályzókban előírt részletességgel. 

V. Állomány képzése, képzettsége:

A képzési feladatok a jóváhagyott  éves továbbképzési terv alapján került  végrehajtásra.
Ezen  felül  a  képzések  jelentős  részét  az  újonnan  megjelenő  belső  normák  folyamatos
ismertetése valamint a műveleti tervben meghatározott felkészülési feladatok teszik ki. Az
állomány a BM OKF által elkészített oktatási segédletet használta, azt videó anyagokkal
kiegészítette,  gyakorlati  példákkal  támasztotta  alá.  A  hatósági  rész-feladatvégzésben  a
készenléti  állomány aktívan tevékenykedik,  ezeket megelőzően, a szükséges oktatásokat
megkapják,  a  Hatósági  Osztály  munkatársai  valamint  a  parancsnok-helyettes  által.  A
polgári  védelmi-, valamint iparbiztonsági  szakterületet  érintő képzésekbe a kirendeltségi
szakterületi  felügyelők bevonásra kerültek.  Félévente a tűzoltósági felügyelő által  tartott
tűzoltásvezetői továbbképzésen a tűzoltásvezetői jogosultsággal rendelkező állomány részt
vett. Az elméleti ismeretek ellenőrzését a képzések végén szóban azonnal a képzés tartója
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megtette,  továbbá ciklusonként  a  beavatkozói  állomány a rendelkezésre  álló  felületen  a
vizsgafeladatokat  teljesítette.  A ciklusonkénti  gyakorló vizsgák nagyban hozzájárultak a
sikeres  félévi  felmérés  eredményeihez.  Az  országos  ellenőrzések  havi  összefoglaló
jelentésének  tapasztalatai  parancsnoki  időben  az  állomány  részére  ismertetésre  kerül,  a
tapasztalatok  feldolgozása  megtörténik.  Az  országos-  és  területi  szerv  által  szervezett
szakterületi  képzéseken kiegészítő ismereteket kapott  a beavatkozói  állomány gázüzemű
közúti  gépjárművek  baleseteinél  történő  beavatkozási  szabályokból,  illetve  műszaki
mentési  szakfelszerelések  gyártói  tartottak  felkészítést  közúti  gépjárművek  baleseteinél
alkalmazandó technikai fejlesztésekből.
Ebben  az  évben  a  gépjárművezetők  részére  típusvizsga  került  végrehajtásra  a  Renault
Kerax  6500  vízszállító  gépjármű  beállítása  miatt,  valamint  az  emelőkosaras  gépjármű
kezelőknek különbözeti típusvizsgája is megtörtént a Bronto Skylift F42 RL II gépjárműre.

VI. Tűzvédelem, tűzmegelőzés, hatósági tevékenység:

Az  állomány  is  aktívan  részt  vett  az  integrált  katasztrófavédelmi
hatósági tevékenység végrehajtásában, a hatósági osztály ellenőrzésein.
A beavatkozó állomány a tűzesetek,  valamint  a gyakorlatok során a tűzoltó vízforrások
ellenőrzését végezte a hatósági osztály, valamint a parancsnok-helyettes irányítása mellett.
Az ellenőrzésekről külön statisztikát vezet a szolgálat-parancsnok a duplikációt elkerülve.
További feladat a kéménytűz és CO mérgezés káreseményt követő ellenőrzése, valamint a
szabadtéri  tűzesetek  utáni  ellenőrzés.  Többlet  feladatként  jelentkezik  az  5/2016.  számú
megyei  igazgatói  intézkedésben  foglaltak  végrehajtása,  a  szándékos  károkozás  miatti
beavatkozással,  a  szándékosan  megtévesztő  jelzés  adásával,  és  a  téves  automatikus
tűzátjelzéssel  kapcsolatosan  keletkezett  költségek  megtérítése,  arról  szóló  jelentések
felterjesztése az igazgatóságra. Ebben az évben 32 ilyen típusú eseményről készült jelentés.
A veszélyes áru közúti (ADR) szállításban, valamint az eltiltott kémények ellenőrzésében a
katasztrófavédelmi  megbízottak  segítették  a  hatósági  munka  végrehajtását.  Vezetési
gyakorlatok,  helyismereti  foglalkozások  alkalmával  az  előírt  havi  tűzcsapellenőrzések
számát a beavatkozó állomány végrehajtotta.

VII. Önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok, önkéntes tűzoltó egyesület:

A  Kisújszállási,  valamint  a  Kunhegyesi  Önkormányzati  Tűzoltó-parancsnokság
tekintetében  lát  el  szakmai  felügyeletet  a  Karcagi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság.
Jogkörénél  fogva  folyamatos  volt  a  tevékenységük  ellenőrzése.  Az  ellenőrzések  során
súlyos  hiba,  szabálytalanság  nem  került  megállapításra.  A  negyedéves  felügyeleti
ellenőrzések féléves ciklusra változtak, melyek megtartásra kerültek.  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,  tűzoltó  védőruházatot,
tűzoltó védőkesztyűket és tűzoltó védőcsizmákat, valamint szakfelszereléseket vehettek át.
Az  önkormányzati  tűzoltó-parancsnokságok  készenlétben  tartott  gépjárműveire  előírt
málhafelszerelésekkel  rendelkeznek.  Az  ügyeletes  vonultatásával  kapcsolatban
felkészültek,  a  megfelelő  intézkedéseket  megtették.  A  Kisújszállási  Önkormányzati
Tűzoltó-parancsnokság  gépjármű fecskendő problémáját  a  BM OKF által  adományozott
STEYR 16S26 - jó műszaki állapotban lévő – fecskendő átmenetileg megoldotta. Továbbra
is  gondot  okoz  a  Kunhegyesi  Önkormányzati  Tűzoltó-parancsnokság  tartalék  szerének
cseréje. 
Az önkormányzati  tűzoltó-parancsnokságok részére 40 órás tűzoltó alaptanfolyam került
megszervezésre  a  Karcagi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  által  9  fő  részére.  Az
önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságok alapvető rendeltetése a működési körzetükben élő
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lakosság  élet-  és  vagyonbiztonságának,  a  nemzetgazdaság  és  a  kritikus  infrastruktúra
elemek biztonságos működésének védelme, melynek eleget tettek.

Együttműködési megállapodással rendelkezik a Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
és  a  Kisújszállási  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület.  2018.  évben  az  Együttműködési
megállapodás  módosítása  vált  szükségessé,  mivel  az  egyesület  személyi  feltételekkel
biztosítja a Kisújszállási Önkormányzati tűzoltó-parancsnokság zökkenőmentes működését.
Így 2018. november 15.-én aláírásra került a II. kategóriájú Együttműködési megállapodás.
Az  Egyesület  taglétszáma  42  fő.  A  Kisújszállási  Önkormányzati  tűzoltóság  állománya
egyben tagja is az Egyesületnek. A tavalyi évben több pályázatot nyújtott be az egyesület,
melyeken sikeresen szerepelt.
A 2019-es évben több alkalommal ellátogattak a helyi közoktatási intézményekbe, ahol a
tűzoltóságot propagálva, bemutatókat tartottak a bölcsődések és óvodások nagy örömére.
Az  Egyesület  folyamatosan  részt  vesz  a  lakosság  tűzmegelőzési  felvilágosításában  és
tájékoztatásában.  Az  egyesület  a  korábbi  években  végzett  tevékenységén
(hagyományőrzés) felül, ma már a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság tűz
és műszaki mentési feladataiban is nagy segítséget nyújt. A Kisújszállási Önkéntes Tűzoltó
Egyesület  az  együttműködési  megállapodásban  rögzített  feladatokat  maximálisan
végrehajtotta. 

VIII. 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. 

A  helyi  védelmi  bizottság  soros  ülései  megtartásra  kerültek,  az  üléseken  a  Bizottság
tagjainak  katasztrófavédelmi  felkészítése  megtörtént.  Az  elnök-helyettesek,  valamint  a
katasztrófavédelmi megbízottak és a védelmi igazgatás érintett szervei között folyamatos a
kapcsolattartás.  A Helyi  Védelmi  Bizottságok soros ülései  előkészítésében rendszeresen
közreműködik, illetve végzi tagjainak katasztrófavédelmi felkészítését az elnök-helyettes.
Soron kívüli ülés megtartására okot adó esemény nem történt. 

Az  ellenőrzések  a  jogszabályi  kötelezettségeknek  eleget  téve,  valamint  a  térség
veszélyeztetettséghez igazodva kerültek végrehajtásra, a hangsúlyt a megelőzésre helyezve.
A rendkívüli  időjárásra  történő felkészülés  során évről-évre az egyik legmeghatározóbb
feladat a települések és az ott élő lakosság védelmi felkészültségének naprakészen tartása. 
Mindezek értelmében kiemelt  feladat  a belterületi  vízelvezető  rendszerek állapotának,  a
határozattal lebiztosított technikai eszközök rendelkezésre állásának vizsgálata, illetve erő-
eszköz állomány változásainak folyamatos figyelemmel kisérése,  azok nyilvántartásának
frissítése,  karbantartása.  Az eszközök jellemzően a rendkívüli  időjárási,  valamint  ár-  és
belvízi veszélyhelyzetek és azok következményeire való reagálásra specifikálódtak. 58 db
nyilvántartott  technikai  eszközből  37  db  az  agrárszektorban  tevékenykedő  családi
gazdálkodó, vagy gazdálkodó szervezet tulajdonában van. A nyári időszakban a bejelentett
rendezvények környezetében lévő veszélyes fák, fasorok, és a lakossági riasztó eszközök
működőképességének, állapotának vizsgálata megtörtént, míg a téli időjárási viszonyokra
készülve  a  befogadó  és  melegedő  helyek,  valamint  a  hóeltakarítási  munkálatokba
bevonható gépek helyszíni szemléje került végrehajtásra. Valamennyi település befogadó
helyet  jelölt  ki  határozattal,  a  két  járásban  összesen  15  db-ot.  Ezen  térségben  a  35
szirénából 4 (Kisújszállás 2 db, Kenderes 1 db, Tomajmonostora 1 db) működésképtelen.
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2019-ben a Katasztrófavédelem további, jelenleg működésképtelen riasztó eszköz javítását
tervezi, így tovább csökkenhet a hibás eszközök száma. 
Összességében megállapítható, hogy az elmúlt évek együttműködése, a rendszeres kontroll,
a  közös  gondolkodásmód  kialakítása,  valamint  az  önkormányzatok  által  végrehajtott
fejlesztések,  rekonstrukciós  munkálatok,  –  gondolva  itt  a  közmunka program keretében
végzett  feladatokra  is  –  nagyban  hozzájárultak  a  térség  veszélyeztetettségének
csökkentéséhez, a csapadékelvezető rendszerek javulásához. 

Köteles  polgári  védelmi  szervezetbe  jelenleg  1741  fő  van  beosztva.  Az  önkéntes
mentőcsoportokban  (2  járási  és  4  települési)  55  fő  vállal  tevékenységet.  Riasztási
gyakorlatot hajtott  végre a Kunmadaras Települési  Önkéntes Mentőcsoport. A 2014-ben
megalakított  járási  mentőcsoportok  nemzeti  újra  minősítő  gyakorlata  2019.  évben
végrehajtásra került, megszerezték a minősítést. 

Valamennyi  II.,  III.  katasztrófavédelmi  osztályba  sorolt  település,  rendelkezik
közbiztonsági  referenssel,  akik  részére  negyedévente  koordinációs  értekezlet  került
megtartásra. 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 tanuló  ifjúság közösségi  szolgálatának katasztrófavédelmi  területen  történő teljesítése
kiemelt  cél.  Tovább  bővült  az  együttműködési  megállapodások  száma  a  közoktatási
intézményekkel.  Immár  13  középiskolával  van  együttműködési  megállapodás,  melyek
alapján 2019-ben 52 diák teljesített közösségi szolgálatot.
Áprilisban  megrendezésre  került  immár  hagyományosan  a  Vöröskereszttel  közös
szervezésben  az  általános-,  és  középiskolások  katasztrófavédelmi  ifjúsági  versenyének
helyi fordulója. A résztvevők 13 (7 középiskolás és 6 általános iskolás) csapattal indultak a
kirendeltségi fordulón, majd ezt követően a 2 győztes korosztályos csapat jutott tovább a
megyei rendezvényre, ahol jó eredménnyel szerepeltek.
A kirendeltségi verseny Kunhegyesen a Városi Sportcsarnokban került lebonyolításra.

A  közbiztonsági  referensek  részére  negyedévente  tartott  koordinációs  értekezleteken
tisztázásra  kerültek  az  aktuális  feladatok.  A  referensek  tevékenységének  ellenőrzése
folyamatos volt.  Az év során felmerült feladatok végrehajtása érdekében több esetben is
bevonásra  kerültek.  2019.  évben  három  településen  változott  a  közbiztonsági  referens
személye  (Kisújszállás,  Kunmadaras,  Tiszaroff  ).  A  katasztrófavédelmi  besorolás
felülvizsgálata  az  önkormányzatok  részéről  végrehajtásra  került. A  Veszély-elhárítási
tervek felülvizsgálata minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően megtörtént,
ennek  dokumentálása  minden  tervben  szerepel.  A  HELIOS  polgári  védelmi
döntéstámogató  alkalmazás  adatainak  karbantartása  a  referensek  közreműködésével
folyamatos  volt. 2019.  évben  vis  maiorral  kapcsolatos  elszámolás  előtti  ellenőrzés  2
alkalommal került végrehajtásra.
2019. évben lakosságvédelmi intézkedést nem került sor, rendkívüli esemény nem történt.

IX: Gyakorlatok:

Jégről  mentési  feladatokat  gyakorolta  az  állomány  január  hónapban,  valamint  képzést
tartott a megyei KML egysége, akik a képzés keretében a gépjárművüket, valamint a benne
lévő felszereléseket is bemutatták. A Jász KMSZ füsttel telített térben történő tájékozódási
gyakorlatot  szervezett  mindhárom  szolgálati  csoport  részére  a  karcagi  Györffy  István
Nagykun  Múzeum  pincéjében.  Radiológiai  gyakorlat  került  megtartására  a  Jász  KML
részvételével. A gyakorlatok szemléltetése terén nagy előrelépést jelentett a BM OKF által
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átadott  füstgép,  zászlók,  villogók és  fényfüzér.  Az Egységes  Gyakorlattervező Program
használata  folyamatos,  a  használatára  kötelezett  állomány  annak  alkalmazásában  egyre
magabiztosabb. A gyakorlatok az éves ütemtervben foglaltak szerint valósultak meg. Az
éves  gyakorlattervben  meghatározott  gyakorlatok  megtartásra  kerültek,  2020-as  évre
átütemezett gyakorlatra nem került sor. A félévente megtartott tömeges eseménykezelési
gyakorlat  végrehajtásra  került  a  felügyelt  tűzoltóságok  ügyeleteivel  együtt.  A  súlyos
káresemény-elhárítási  tervvel  rendelkező  létesítményekben  az  évente  kötelezően  előírt
gyakorlatok megtartásra kerültek.

A  helyismereti  foglalkozások  alkalmával  a  létesítmények  tűzvédelmi  szempontból  is
megtekintésre  kerültek  (tűzvédelmi  dokumentumok,  tűzoltó  készülékek,  tűzvédelmi
berendezések stb.), érvényesítve ezzel a hatósági szemléletet. 

X. 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.
Fentieknek megfelelően a Megyei fő- és Műveletirányítási Ügyeletről a tűzoltóság híradó
ügyeleti számítógépére érkezik a riasztási adatlap, ezt követően a hírközpont kezelő riasztja
az adatlapon szereplő készenléti szer(eke)t. A megküldött adatlapból generált riasztási lap
tartalmazza  a  káresettel  kapcsolatos  legfontosabb  adatokat,  és  a  riasztott  szerek
megnevezését.  Kinyomtatást  követően a vonuló egység parancsnoka ezt magához veszi,
majd így kezdi meg a vonulást.
Az állomány értesítésével kapcsolatos tervek, kimutatások aktualizálása folyamatos. 

XI. Társszervekkel való együttműködés, tapasztalatok:

A  működési  területen  lévő  rendőrséggel,  mentő  szolgálattal,  önkormányzatokkal  jó
munkakapcsolatot ápol a tűzoltóság, a káresetek alkalmával az együttműködés kiválónak
mondható. Az állomány képzése során több alkalommal is tartottak előadásokat KRESZ,
illetve elsősegélynyújtás témakörökben a közvetlen társszervek kollégái.

XII. 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.  A
járművek átlagos életkora a készenléti szerek esetében 11,25 év, a nem készenléti járművek
tekintetében 12,5 év. Ebben az évben a Renault Kerax 4x4 6500-as vízszállító gépjármű
rendszerbe állítása az állomány típusvizsgája után történt meg, valamint a KTH-901 frsz.-ú
Nissan Pathfinder  típusú gépjármű teljesít  szolgálatot  a  kirendeltség  területén.  A Jármű
Nyilvántartó  Programot  az  előírásoknak  megfelelően  a  műszaki  biztonsági  tiszt  vezeti.
2019 decemberében kiosztásra kerültek a Jármű Követő Rendszer működéséhez szükséges
azonosító  chippek,  minden  készenléti  gépjárművet  vezető,  illetve  gépjármű  ügyintézői
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igazolvánnyal rendelkező dolgozó megkapta a rendszer működéséhez szükséges azonosító
eszközt.
A  gépjárművek  szemléztetése,  kötelezően  elvégzendő  karbantartások  az  ütemtervekben
meghatározottak  szerint  zajlottak.  A készenlétbe  állított  gépjárművek  érvényes  műszaki
vizsgával  és  tűzoltó-technikai  felülvizsgálattal  rendelkeznek.  A  gépjármű  használati
ütemtervek,  üzemanyag  elszámolások  és  nyilatkozatok,  kimutatások,  adatbekérések  és
igényfelmérések határidőre felterjesztésre kerültek.
Az  alapfeladat  ellátásához  szükséges  szakfelszerelésekkel  a  tűzoltóság  rendelkezik.  A
sérült,  elhasználódott  eszközöket  a  költségvetési  helyzet  figyelembe  vételével  az
Igazgatóság  pótolja.  A légzésvédelmi  álarcok  biztosítása  a  vonatkozó  előírások  alapján
megtörtént,  valamint  az  esetlegesen  felmerülő  málha  hiányok  pótlása  folyamatosan
átadásra került.  Gyakorlatok élethű szemléltetéséhez füstgépet, villogókat,  fényfüzéreket,
zászlókat biztosított az Igazgatóság. 
A személyi állomány pszichológiai, egészségügyi ellátásáról a Heves Megyei TEPMEK
gondoskodik.  Az  éves  szűrővizsgálatok  az  elmúlt  időszakban  tervezetten,
zökkenőmentesen megtörténtek. 
Teljes felújításra került a beavatkozó állomány által használt fürdő és mosdó helyiség. Új
padlóburkolat, falburkolat, szaniterek kerültek a megújult helyiségekbe. Kialakításra került
a  földszinten  külön  férfi  és  női  illemhelység,  melyek  szintén  új  burkolatot  kaptak.  A
fűtéskorszerűsítés második fázisában a mászóház faláról le lettek bontva a régi kazánok
alumínium kéményei és ez a fal-részszakasz is új vakolatot kapott. A laktanya, valamint az
eszközök  karbantartottságának  megőrzését  folyamatosan  figyelemmel  kíséri  a
parancsnokság. A jelentkező karbantartási, kisebb javítási, állagmegőrző munkálatokat az
állomány végrehajtotta (festés, villanyszerelés, asztalos munkák, kisebb javítások).
A tűzoltóság 2018-ban 3 millió forint támogatást kapott Karcag Város Önkormányzatától,
melyből  megtörtént  az  informatikai  hálózat  teljes  cseréje,  illetve  technikai  eszközök,
berendezések kerültek beszerzésre. 

XIII. Sporttevékenység:

A  tűzoltóság  dolgozói  aktív  résztvevői  a  Belügyminisztérium,  a  BM  OKF,  a  megyei
igazgatóságok, és a kirendeltségek által szervezett sportversenyeknek, amelyeken az elmúlt
évben is szép sikereket értek el.

 BM Országos Ergométeres verseny Szolnok – Csapat összetett 7. hely.
 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kispályás Labdarugó Bajnokság Szolnok – Közös
csapat Tiszafüred HTP-vel 2. hely
 Turul  Lépcsőfutó  Bajnokság  Tatabánya  Kőrösi  Balázs  tű.  tőrm.  -  Teljes
védőfelszerelésben - Korcsoport 9. hely, Sportruházatban Korcsoport 14. hely, Különdíj:
„Minden eddigi versenyen való részvételért”
 Jász-  Nagykun-Szolnok  Megyei  Katasztrófavédelmi  Szakmai  Verseny  Karcag-
Kunmadaras Irányítói kategóriában Pintér Sándor tű. szds. 1. hely, Csapat 2. hely. 
 Misina  TV  Torony  Lépcsőfutó  Bajnokság  Pécs  –  Kőrösi  Balázs  tű.  tőrm.
Korcsoport 17. hely
 BM Országos Lépcsőfutó Bajnokság Budapest – Kőrösi Balázs tű. tőrm. Korcsoport
20. hely.

XIV. 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. 
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Az ifjúságnevelés fontosságát szem előtt tartva, a"Nyitott Szertárkapuk Program" keretében
a  tűzoltóság továbbra  is  várja  az  iskolás  és  óvodás  gyermekeket,  bekapcsolódva  az
Országos Katasztrófavédelmi Gyermeknap programjaiba, melyen nagyszámú érdeklődő tett
látogatást a laktanyában. 
Meghívás alapján,  a Gyermeknapi Rendezvényeken, Kunmadarason, Karcagon, valamint
Berekfürdőn vett részt az állomány, ahol a lakosságfelkészítési feladatok is propagálásra
kerültek a lakosság számára. A gyereknapi rendezvényeket közel 800 fő látogatta meg. 16
alkalommal vettek részt laktanya látogatáson a város óvodái és iskolái összesen 490 fővel.
2019.  augusztus  26.-29.  között  került  megrendezésre  a  XII.  Országos  Tűzoltó  Szakmai
Verseny és II.  Országos Műszaki Mentő Verseny Karcag és Kunmadaras helyszínen. A
tűzoltó szakmai verseny Kunmadarason, a repülőtér területén,  a műszaki mentő verseny
pedig Karcag főterén került lebonyolításra. A versenyekre az ország minden megyéjéből a
legjobb  csapatok  jutottak  be  és  mérték  össze  szakmai  tudásukat  a  bonyolultnál
bonyolultabb feladatok közt. A négy napos versenysorozatot követően az eredményhirdetés
Karcag főterén a Városháza előtti  téren ünnepélyes keretek között  zajlott  le.  A megyei
szervezésű  színvonalas  rendezvény  megszervezésében,  lebonyolításában  segítkezett  a
karcagi tűzoltóság személyi állománya, a Karcagi Önkormányzat, intézmények, valamint a
helyi  társszervek  dolgozói  is.  A  visszajelzések  igazolják,  hogy  a  rendezvény  magas
színvonalú volt, mindenki megelégedetten távozott városunkból.

A JNSZ MKI szóvivője minden említést igénylő eseményről (tűzesetek, műszaki mentések,
laktanya  látogatások  stb.)  tájékoztatva  lett,  összesen  27  esetben  a  vizsgált  időszakot
figyelembe véve.

XV. Összegzés, a következő év feladatai:

A  Karcagi  Hivatásos  Tűzoltó-parancsnokság  az  előírt  és  meghatározott  feladatokat
végrehajtotta.  A feladatok száma jelentősen megnőtt  és ezek megoldására sokszor rövid
határidő  állt  rendelkezésre.  A  kapott  feladatok  szakszerű,  és  pontos  végrehajtására
törekedtek a kollégák. A Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság alapvető rendeltetése a
működési  területén  élő  lakosság  élet-  és  vagyonbiztonságának,  a  nemzetgazdaság  és  a
kritikus  infrastruktúra  elemek  biztonságos  működésének  védelme.  A  parancsnokság
személyi állománya eddigi tevékenységét a jogszabályi keretek között, az átalakulás szülte
újszerű élethelyzethez alkalmazkodva, hivatástudatát szem előtt tartva hajtotta végre. 
A 2019. év zárásaként, az áttekintést  követően jól  látható egy intenzív időszakot tudhat
maga mögött  a parancsnokság.  Az állomány szakmai tudása gyarapodott,  felkészültségi
szintje nőtt. A 2020. 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, 2020. március 20.

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
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3 Műszaki mentések számának alakulása  
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5 Beavatkozást igénylő események  
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7 Szándékosan megtévesztő jelzések  
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9 Utólagos jelzések  
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11 Kéménytüzek számának alakulása  
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12 Szénmonoxid mérgezések számának alakulása  
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13 Gázszivárgások számának alakulása  
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14 Tűzoltás vezetésének átvétele  
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15 Tényleges riasztási fokozatok alakulása Karcagi HTP esetében  

172 168

205

279

364

5 2 3 2 31 0 1 1 11 0 1 0 00 0 0 0 0

179
170

210

282

368

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2015 2016 2017 2018 2019

I. riasztási fokozat

II. riasztási fokozat

III. riasztási fokozat

IV. riasztási fokozat

V. riasztási fokozat

Összesen

16 Sérült személyek száma a Karcagi HTP működési területén  
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17 Elhunyt személyek száma a Karcagi HTP működési területén  
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19 Hatósági részfeladatok, ellenőrzések alakulása 2019 évben  
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