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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: 

 

A Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság – mint a Jász- Nagykun Szolnok Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltségének irányítása alá 

tartozó szervezeti egység a 2015. január 01.- 2015. augusztus 31-ig terjedő időszakban a 

vonatkozó törvényi és jogszabályi előírásoknak megfelelően hajtotta végre feladatait.  

Ennek megfelelően sikerült megvalósítani az integrált katasztrófavédelmi feladatok 

végrehajtását a szervezet valamennyi szintjén. Tevékenységünk hatékonysága abban is 

érezhető volt, hogy a vizsgált időszakban tovább csökkent a tűzesetekből és műszaki 

mentésekből adódó kárestek és az ebből adódó halálesetek, sérülések száma. 

 

1. Vezető- irányítói szakterület 

 

A Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: HTP) vezetői, irányítói 

feladatait ellátó törzs állományában az előző évhez viszonyítva változás nem történt.  

A működési területen lévő önkormányzatokkal, valamint a Mezőtúri Járási Hivatal szervezeti 

egységeivel a kapcsolat jónak mondható.  

 

2. Ügyviteli-gazdasági, munkavédelmi szakterület 

 

A HTP ügyviteli munkája 2015. január 01-től a ROBOTZSARU rendszeren történik. A 

tűzoltási, műszaki - mentési szakterület, és a parancsnoki munka területén történő ügykezelést 

a parancsnok, a polgári védelmi, illetve a hatósági szakterülethez tartozó ügyiratkezelést a 

parancsnok-helyettes és a katasztrófavédelmi megbízott, míg a műszaki biztonsági 

szakterülethez tartózó dokumentációk kezelését a műszaki biztonsági tiszt látja el. A korábban 

alkalmazott kimutatások és a szolgálatszervezés során használt nyilvántartások egységesítését 

és egyszerűsítését szolgálja a 2015. januártól élesben is alkalmazott SZÖSZ- program, azaz a 

Szolgálat Összesítő Szoftver, mely a készenléti jellegű szolgálatot ellátó állomány 

szolgálatszervezését és bérjellegű kifizetésének elszámolását segíti. 

A gépjárművek, szakfelszerelések esetleges javításával, a felülvizsgálatokkal, a nagy értékű 

beszerzésekkel (üzemanyag, védőeszközök, ruházat) kapcsolatos koordinációt, pénzügyi 

tevékenységet az Igazgatóság Gazdasági Szervezete végezte.  

A heti karbantartási feladatokat elsősorban a gépjárművezetők hajtják végre, a nagyobb 

javításokat, gépjárműveink műszaki vizsgáztatását, vizsgára való felkészítését, szükség 

szerinti javítását a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műszaki 

osztályával engedélyeztetve és általa meghatározottak szerint hajtjuk végre. A 

gépjárműfecskendők, vízszállító gépjármű éves felülvizsgálatát a BM Heros Zrt. végzi.  



 

A munkavédelmi feladatok ellátását továbbra is Sipos József tű.szds. műszaki biztonsági tiszt 

végezte. Ezen a területen, ehhez a beosztáshoz tartozik még a Túrkeve ÖT műszaki és 

munkavédelmi tevékenységének ellenőrzése is.  

A tűzoltóság eszközeinek szükséges és előírt munkavédelmi felülvizsgálatait elvegeztettük. A 

dolgozóink időszakos oktatását, valamint a soron kívül elrendelt munkavédelmi oktatásokat 

elvégeztük és dokumentáltuk.  

Nagy figyelmet fordítunk az egyéni védőeszközzel való ellátottságra. 

Vizsgált időszakban az állományból szolgálati balesetet, illetve a működési területhez tartozó 

egyesületnél tűzoltás és műszaki mentés során, szervezett munkavégzés közben balesetet nem 

szenvedett senki.  

 

Az elmúlt időszakban takarékosan, biztonságosan, a megfelelő forrást megkapva és azt 

felhasználva láttuk el feladatunkat. 

 

3. Személyügyi szakterület 

 

A parancsnokság rendszeresített létszáma a jelenleg hatályos állománytábla szerint 41 fő 

valamennyi hivatásos státusz.  

A vonulós készenléti szolgálatot ellátó rendszeresített létszámunk 37 fő, meglévő létszámunk 

jelenleg 34 fő. A 3 fős létszámhiány miatt felöltöttségünk 92 %.    

A Kunszentmártoni HTP-ről történő tartós vezényléseknek, és a parancsnok-helyettes váltásos 

munkarendbe történő szolgálatellátásának köszönhetően az I. félév végére jelentős mértékű 

túlmunka nem keletkezett, az időarányosan járó szabadságos nap járandóságokat minden 

dolgozónk ki tudta venni. 

Fenti időszakban minden munkavállaló időben megkapta járandóságát, az állomány által kért, 

ügyintézésekhez szükséges igazolások, kimutatások időben megérkeztek.  

A TÉR (Teljesítmény Értékelő Rendszer) rendszerben az állomány 

teljesítménykövetelményeinek megállapítását, a követelmények teljesítményértékelését a 

vonatkozó szabályzókban foglaltaknak megfelelően határidőre végrehajtottuk. 

A gépjárművezetők a szükséges PÁV I. alkalmassági vizsgával rendelkeznek.  

 

4. Tűzoltási-műszaki mentési szakterület 

 

Fenti időszakban a HTP készenléti szolgálatot ellátó állománya, tűzoltási és műszaki mentési 

tevékenységét a hatályos jogszabályok, szabályzatok előírásait betartva végezte, eleget téve 

ezzel a törvényben megfogalmazott kötelezettségének, a szakmai felügyelet és a polgári 

lakosság elvárásainak.  

Az évek óta tartó következetes, többirányú megelőző munkának köszönhetően 

(falugazdászokkal történő megbeszélések, helyi médiumokban történő felhívások, aratási 

konferenciák, stb.) drasztikusan csökkent a tarlóégetések, ill. szabadtéri tűzesetek száma. 

A szakutasítások, szabályzatok, szakmai állásfoglalások iránymutatásai alapján csökkentek a 

műszaki mentési jellegű eseményekhez történő vonulások (pl. személyi sérüléssel nem járó és 



forgalmi akadályt nem képező árokba csúszások, magántulajdonú ingatlanokon favágás, 

ereszcsatorna helyreállítás, kéménybontás, darázsirtás stb.). 

A kedvező időjárási, ill. jó útviszonyoknak köszönhetően kevesebb volt a baleset, árokba 

csúszás.  

A beavatkozásokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatást az 1.sz. melléklet tartalmazza. 

 

5. Hatósági tevékenység 

 

Egyre jobban elmélyül a HTP katasztrófavédelem szervezeti rendszerébe történő integrációja. 

Ennek keretében a korábban is feladatként végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenység 

végrehajtása és irányítása mellett, több esetben közreműködött a polgári védelmi tevékenység 

koordinálásában (pl. közösségi szolgálat) is. Az említett korábbi tevékenységekhez új 

feladatként csatlakozott az integrált katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésekben történő 

intenzívebb részvétel is. Ez az új feladat részben az iparbiztonsági tevékenységben, - ezen 

belül is az ADR telephelyi és közúti ellenőrzésekben való közreműködésben- részben pedig a 

tűzvédelmi hatósági tevékenységben (szabadtéri tüzekkel kapcsolatos megelőző munka 

/ismétlődő kritikus helyszínek/, tűzesetet követő hatósági bizonyítvány elkészítése, tűzeseti 

helyszíni szemlén közreműködés, kéménytüzet, CO szivárgást/mérgezést követő ellenőrzés, 

használatbavételi eljárásokon történő részvétel, közreműködés komplex supervisori 

ellenőrzésen) történő aktívabb szerepvállalásban teljesedik ki. A végrehajtott helyismereti 

gyakorlatokon erősítésre került a hatósági szemléletű feladatvégzés, a szolgálatparancsnokok 

mint hatósági-megbízottak  kiemelt figyelmet fordítottak a használati szabályok betartására. 

Az észlelt hiányosságokat minden esetben jelentették a parancsnok-helyettes útján a hatósági 

osztályvezető felé. 

A HTP készenléti szolgálatot ellátó állománya tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét a 

hatályos jogszabályok, szabályzatok előírásait betartva végezte, eleget téve ezzel a törvényben 

megfogalmazott kötelezettségének, a szakmai felügyelet és a polgári lakosság elvárásainak.  

 

6. Túrkevei Mentő és Tűzoltó Egyesület 

 

Mezőtúri HTP működési területén továbbra is a Túrkevei Mentő és Tűzoltó Egyesület 

(továbbiakban: Egyesület) végez tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet.  

2014. május 01-től, miután a vonatkozó szabályzókban foglalt feltételeket teljesítették, 

jogosultak az önálló beavatkozásra. A beavatkozó ÖT minősítés feltétele a tűzoltás vezetői 

képzettség megléte, amelynek a megszerzését a Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

által lebonyolított tanfolyam biztosította. A szükséges ismeretek elsajátítását követően a 

beiskolázott kollégák sikeres vizsgát tettek. 

Állandó híradó ügyeleti szolgálatuknak köszönhetően az együttműködési megállapodásban 

vállalt normaidőn belül elindulnak minden káresethez Túrkeve város közigazgatási határán 

belül. 



 

2015. augusztus 31-ig 25 alkalommal avatkoztak be a HTP segítsége nélkül. 

Az Egyesület tűzoltási és műszaki mentési feladat ellátására jogosult tagjainak száma 22 fő, 

ebből 7-8 fő, aki készenléti szolgálatot is ellát. A szükséges tűzoltó szakmai képesítéssel és 

kisgépkezelői képesítéssel mindannyian rendelkeznek.  

Három gépjárművezetőnek van érvényes PÁV I. vizsgálata és ketten rendelkeznek tűzoltás 

vezetői képesítéssel. 

A negyedéves HTP parancsnoki ill. féléves munkavédelmi és műszaki szemlék közösen az 

Egyesület parancsnokával megtartásra kerültek.  

Az ellenőrzéseken, ill. szemléken minden alkalommal részt vett az egyesület mentora is, aki 

havi rendszerességgel (értekezlet, emlékeztetővel dokumentálva) tartja a kapcsolatot a 

parancsnokkal. Az ellenőrzéseken túl szerepet vállal a pályázatok koordinálásában, az 

oktatások elvégzésében, a jogszabályváltozások áttekintésében, az országos ellenőrzési 

tapasztalatok feldolgozásában, valamint a revíziók ütemezésében.  

Az év folyamán több esetben hajtott végre ellenőrzést a katasztrófavédelmi műveleti 

szolgálat, és a megyei fővizsgáló is. A szemlék, ill. az ellenőrzések alkalmával azonnal 

intézkedésre okot adó hiányosság nem került megállapításra.  

A BM országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által kiírt, 

az egyesületek tűzoltási-és műszaki mentési tevékenységéhez kapcsolódó üzemeltetési 

költségek, tűzoltó technika felülvizsgálat, szertárépítés, felújítás, bővítés támogatására, 

valamint technikai eszközeik fejlesztésére 2014. évben kiírt pályázatok elszámolásához 

szükséges dokumentációkat az Egyesület parancsnoka az elszámolási határidőn belől 

benyújtotta. 

A 2015. május hónapban kiírt újabb pályázaton az Egyesület ismét sikeresen vett részt. 

1.305.1793.-Ft értékben szertárfelújításra (garázskapu csere), és 94.653.-Ft értékű védőeszköz 

beszerzésére kapott támogatást. 

Az egyesület tagja Jász-Nagykun-Szolnok megye önkéntes katasztrófavédelmi 

mentőszervezetének a Tisza Mentőcsoportnak 

A mentőcsoportok részére kiírt pályázatnak köszönhetően az egyesület hamarosan átvehet 

használatra egy 779.780.- forintértékű pneumatikus emelőpárna készletet. 

 

7. Oktatás, képzés, sport 

 

Elsődleges cél az éves kiképzési terv összeállításánál, hogy a képzés tematikája vegye 

figyelembe a helyi körülményeket, veszélyforrásokat, sajátosságokat, mint például a területi 

elhelyezkedés, földrajzi viszonyok, szélsőséges időjárási tényezők következményei, veszélyes 

ipari üzemek, közlekedés terén bekövetkezett változásokat, fokozott figyelmet szenteljen a 

legújabb beavatkozási módszerek, eszközök megismerésének, valamint kiemelt területként 

foglalkozzon a központi, illetve területi szervek által kiadott intézkedésekkel. 



A tűzesetek, műszaki mentések felszámolását végző állomány elméleti és gyakorlati 

ismereteinek szinten tartása, bővítése mellett hangsúlyos terület volt a megfelelő fizikai 

állóképesség megszerzése, valamint szinten tartása. 

A helyismereti gyakorlatokat és a szituációs begyakorló gyakorlatokat minden esetben 

megtartottuk az ütemezés szerinti létesítményben, biztosítva ezzel a készenléti szolgálatot 

ellátó állomány helyismereti készségének fejlesztését, elősegítve ezzel a biztonságosabb és 

hatékonyabb munkavégzést. 

Fenti időszakban 4 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot tartottunk, mindhárom szolgálati 

csoportnak. A gyakorlatok során az állomány a kapott szerelési feladatot jó szinten hajtotta 

végre. Az elméleti foglalkozásokon és a szerelési gyakorlatokon szerzett ismereteket 

megfelelően alkalmazták. 

A terület védelmének biztosítása érdekében a már előző évben elkészített Műveleti Tervek 

folyamatosan pontosításra kerültek, valamint a már meglévő Tűzoltási és Műszaki Mentési 

Terveinket is folyamatosan aktualizáljuk, igazodva a működési területen jelenlévő 

veszélyekhez. A műveleti tervek tartalmazzák mindazon erőket, eszközöket, melyek 

szükségesek lehetnek nagyobb káresemények felszámolásához, és amiket a helyi erők 

önmagukban nem képesek kezelni. A Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervek azokra a 

létesítményekre készültek el, amelyek a lakosság védelme, vagy tűzoltási és műszaki mentési 

szempontból veszélyt hordoznak. A tervek a beavatkozás biztonságos végrehajtásában 

segítenek az irányító állománynak.  

A képzési tematikában jelentős szerepet kap a beavatkozói állomány fizikai állóképességének 

szinten tartása és fejlesztése, aminek fokozott jelentősége van a hosszantartó káresetek 

felszámolása, de a mindennapi munkavégzés során is. Ez irányú felkészülés eredményességét 

hivatott elősegíteni a továbbképzési tervben szereplő kötelező sportfoglalkozás, valamint a 

városi és megyei, országos szintű sportrendezvények. 

 

Dolgozóink aktív résztvevői a Belügyminisztérium, a BM OKF, a megyei igazgatóságok, és a 

kirendeltségek által szervezett sportversenyeknek, nemzetközi erőpróbáknak (Országos 

Ergométeres Bajnokság, Országos Úszóverseny, TFA Szlovákia, TFA Orosháza, Turul 

Lépcsőfutó Bajnokság, Megyei-és Országos Labdarugó Bajnokság ), ahol szép sikereket értek 

el. 

A kétévente megrendezésre kerülő tűzoltó szakmai vetélkedő megyei fordulóján csapatunk az 

első helyen végzett, így mi képviselhettük Jász-Nagykun-Szolnok megyét a Miskolcon 

rendezett országos versenyen.  

A megmérettetésen résztvevő 20 csapat közül végül a hatodik helyen végeztünk. Az irányítói 

és a beosztotti kategóriában versenyző mindkét kollégánk bejutott az egyéni verseny 

döntőjébe is. 

 

8. Polgári védelmi szakterület 

  Közösségi szolgálat 

Jelenleg 5 db küldő intézménynek biztosítjuk a közösségi szolgálat teljesítésének lehetőségét 

a Mezőtúri tűzoltó-parancsnokságon, ill. a Túrkevei egyesületnél. A közösségi szolgálat az 

előírt szabályzók által kerül lebonyolításra és dokumentálásra. 

 



Gyermek és ifjúsági verseny 

A 2014/2015-es tanévben április 14-én Mezőtúr helyszínnel került végrehajtásra a 

Kirendeltségi felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny, ahol általános iskolai és 

középiskolai korcsoportban 3-3 csapat mérte össze tudását a helyi fordulón. A csapatok a 

felkészülést, a pedagógusoknak megküldött elméleti anyagok elsajátításával és a tűzoltó 

laktanyákon belüli gyakorlással hajtották végre.  

Közbiztonsági referensek 

Az év közben felmerült feladatok végrehajtása érdekében több esetben is bevonásra kerültek. 

A pontos és hatékony együttműködés érdekében, a végrehajtások során felmerülhető 

kérdések, mindig a részükre tartott koordinációs értekezleteken tisztázásra kerültek. A 

tevékenységüket célellenőrzés keretében folyamatosan vizsgáltuk.   

A közbiztonsági referensek bevonásával gondoskodunk a települési polgári védelmi 

szervezetek tagjainak, valamint lebiztosított technikai eszközök adatbázisainak, 

határozatainak aktualizálásáról. Minden esetben felkészítettük a közbiztonsági referenseket is 

a várható feladatokra velük a parancsnokság katasztrófavédelmi megbízottja napi 

kapcsolatban van. 

Veszély-elhárítási tervek 

Az illetékességi területen lévő teleülések vonatkozásában minden esetben kidolgozásra 

kerültek a Veszély-elhárítási tervek és azok speciális mellékletei, melyek kinyomtatásra és 

lefűzésre kerültek a védelmi terv dokumentációk közé. Az elkészített tervek március 

hónapban felülvizsgálatra kerültek. 

 Bel- és csapadékvíz elvezető rendszerek, árvízvédelmi művek 

A belterületi vízelvezető rendszerek helyszíni szemléje végrehajtásra került. A helyszíni 

szemle jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek a tapasztalatok, a kialakult helyzetek és a 

szükséges javító intézkedések. A jegyzőkönyvben rögzített feladatok minden esetben 

végrehajtásra kerültek. A helyszíni szemlék alkalmával meggyőződtünk az árvízvédelmi 

védművek alkalmasságáról.  

Nyári hőhullám 

Felmérésre, illetve aktualizálásra kerültek a nagy befogadóképességű légkondicionált 

épületek, létesítmények címjegyzéke. Felmérésre kerültek azok a vízlerakatok, palackozott 

ivóvíz-tároló helyek, ahonnan adott esetben késedelem nélkül útba indítható egy 

ivóvízszállítmány az arra rászorulóknak. A lakossági tájékoztatókat a kánikula idején 

alkalmazandó magatartási szabályokra vonatkozóan, előkészítettük. 

Lakosság riasztó szirénák 

A motoros és elektromos szirénák ellenőrzését minden település vonatkozásában 

végrehajtottuk. Az üzemképtelen szirénák száma 2014. év végéhez képest nem változott. 

Polgári védelmi szervezetek 

Polgári védelmi szervezet/ek készenlétbe helyezésére a tárgy időszakban nem került sor. 

Vis maior pályázattal kapcsolatos feladatok 

A HTP működési területéhez tartozó települések közül a fenti időszakban nem kért állami 

segítséget egy település sem. 

Augusztus hónapban katasztrófavédelmi megbízottunk meghívottként vett részt egy Túrkevén 

végrehajtott Vis maior pályázat visszaellenőrzési eljárásában.  



9. Iparbiztonsági szakterület 

 

 Veszélyes áruk szállításának közúton történő ellenőrzése  

Az ellenőrzések közös végrehajtására érdekében közvetlen kapcsolatot tartunk a Mezőtúri  

Rendőrkapitányság vezetőivel, illetve az ellenőrzési feladatokat koordináló munkatársaival. A 

tűzoltó-parancsnokság parancsnoka, parancsnok-helyettese, és a katasztrófavédelmi 

megbízottja a 46-os főközlekedési úton végrehajtott ellenőrzések végrehajtásában több 

alkalommal is közreműködött. 

 Veszélyes üzemek 

Megtörtént a KITE Zrt. Mezőtúri alközpontjának küszöbérték alatti üzemből alsó 

küszöbértékű üzemmé történő átminősítése. Az üzem jóváhagyott belső és külső védelmi 

tervvel rendelkezik. A megváltozott jogszabályi előírások miatt Mezőhék település 

közigazgatási területén található MOL Nyrt. gáz-és olajgyűjtő állomás, és a Mezőcsir Kft. 

telephelye küszöbérték alatti minősítése megszűnt. 

Létfontosságú rendszerek és létesítmények 

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 

2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet hatályba 

lépését követően több szektorra vonatkozóan is megjelentek ágazati kritériumokat tartalmazó 

kormányrendeletek.  

Szabályozásra került az energetika, az agrárgazdaság, a rendvédelmi szervek, a 

vízgazdálkodási létfontosságú rendszereinek, rendszerelemeinek azonosításával, kijelölésével 

és védelmével kapcsolatos feladatok. A Kirendeltség szakhatósági közreműködése - a 

rendvédelmi szervek kivételével – az azonosítással kapcsolatos, valamennyi eljárásban 

feladatként jelentkezik.  

Tájékoztatás, kapcsolattartás 

A szélsőséges időjárási jellemzők kapcsán a veszélyes anyaggal foglalkozó üzemeltetők, 

létfontosságú rendszerelemeket üzemeltető szervezetek részére megtörtént a tájékoztatók 

kiadása, melyek tartalmazták a szélsőséges üzemeltetési körülményekre való aktuális 

teendőket, illetve pontosításra került a kijelölt kapcsolattartó személye, elérhetősége.  

 

10. Sajtó tevékenység 

A tűzoltóság által végzett tevékenységek a Jász- Nagykun Szolnok Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján folyamatosan nyomon követhetőek. A 

sajtótevékenység a Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Jász- Nagykun Szolnok Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság által történik, így a lakosság tájékoztatására közzé tett 

tűzvédelmi felhívások is a Jász- Nagykun Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

honlapján találhatók meg. 

 

 

 

 

 



11.  A következő időszak feladatai, célkitűzései 

A megelőzés, védekezés, helyreállítás egységes szervezet, feladat és intézkedési rendszerének 

létrehozásával és működtetésével, a feladatok végrehajtásához szükséges és rendelkezésre álló 

erők és eszközök (kapacitások) hatékony, optimális felhasználásával az állampolgárok 

életének, anyagi javainak, a nemzeti vagyonnak a védelme, valamint a természetes és épített 

környezet megóvása a természeti és civilizációs katasztrófák következményeitől. 

Fenti feladatok hatékony végrehajtása érdekében a települések közbiztonsági referensei 

közreműködésével, a lakosság folyamatos tájékoztatása.  

Az önkéntesség és az önkéntes szerepvállalás fontosságának erősítése az állampolgárok 

körében, amely nagyban elősegítheti a települési szintű mentőszervezetek megalakulását. 

Az állampolgárok részéről egyre inkább tanúsított jogkövető magatartás megszilárdítása, 

továbbfejlesztése, amely következtében tovább csökkenhetne a tűz-és káresetek száma, ill. a 

helyreállításra fordított erőforrások mértéke. 

 

11. Összegzés 

 

A Mezőtúri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság alapvető rendeltetése a működési területén 

élő lakosságának élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra 

elemek biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági 

feladat.  

A komplex védekezés elősegíti a veszélyhelyzetek megelőzését. 

Összességében jelentős és minőségi változások eredményeként egy egységes 

katasztrófavédelmi rendszer jött létre. Az új rendszerben világos alá- és fölérendeltségi 

viszonyokat, felelősségi köröket és határozott irányítási rendszert alakítottak ki, így az arra 

hivatottak képesek gyorsan és hatékonyan reagálni veszélyhelyzetekben. E rendszer 

alaprendeltetése az élet- és vagyonbiztonság, tágabb értelemben a közbiztonság megőrzése. 

 

 

Mezőtúr, 2015. szeptember 07.  

  

   

 Ádám Tibor 

 tűzoltó alezredes 

 tűzoltóparancsnok 

 

 

 

 

 

 

 



1.sz. melléklet 

 

MEZŐTÚRI HTP vonulási statisztikája 2011-2015.08.31-ig 

 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Összes vonulások száma 326 216 144 150 93 

Saját működési területre 296 174 126 141 88 

Tűzeset 117 116 62 67* 49 

Téves jelzés, vaklárma 21 20 14 25 20 

Szándékosan megtévesztő jelzés 1 0 2 0 0 

Műszaki mentés 103 27 40 44 16 

Egyéb eset 50 11 8 9 3 

Más működési területre 30 42 18 9 5 

 

 

 

MEZŐTÚRI HTP vonulási statisztikája településenkénti bontásban 

2015.08.31-ig 

Település Tűzeset Műszaki mentés Összesen 

Kétpó 3 2 5 

Kuncsorba 3 0 3* 

Mezőhék 3 2 5* 

Mezőtúr 28 19 47 

Örményes 0 0 0* 

Túrkeve 24 12 25* 

 

 

 

Megjegyzés: 

* Kuncsorba településen beavatkozott Szolnok HTP további 1 esetben.  

* Mezőhék településen beavatkozott Tiszaföldvár ÖT további 8 esetben, Kunszentmárton 

HTP további 3 alkalommal.  

* Örményes településen beavatkozott Kisújszállás ÖT további 2 esetben. 

* Túrkeve településen beavatkozott Túrkeve ÖTE további 25 esetben.  



2.sz. melléklet 

 

 

Település Fák, fasorok 

ellenőrzése 

(db) 

Vízelvezetők 

ellenőrzése 

(db) 

Befogadó hely 

ellenőrzés (db) 

Lakosságriasztó 

szirénák 

ellenőrzése (db) 

Kétpó 6 7 2 1 

Mezőhék 5 8 1 1 

Mezőtúr 4 10 4 1 

Túrkeve 5 11 1 1 

 

 

 


