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I. BEVEZETÉS
A Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: MH HTP)
elsődlegesen a Mezőkovácsházai Járás 18 településén közel 881,51 km2-en és több mint 40
ezer ember védelme érdekében végzi a hatályos szabályzók által a mentő- tűzvédelmi
tevékenységét. A működési terület továbbá kiterjed a Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: ÖTP) 6 települését magába foglaló működési körzetére
melyből 4 Csongrád-Csanád megyében helyezkedik el.
I.1. Kiemelt feladatok
A legfontosabb feladatok központilag, feladatszabó értekezleten kerülnek
meghatározásra. Ezen feladatok kiegészülnek területi és helyi szinten meghatározott
feladatokkal mely szorosan kapcsolódnak és egyben kiegészítik a központi elvárásokat.
A 2021-es évben a korábban kialakult járványügyi helyzet miatt kihirdetett
veszélyhelyzet következtében a védelmi igazgatás résztvevői által meghatározott
intézkedések végrehajtása kiemelt feladat volt mindenki számára. A higiénia ajánlások és
elvárások tejesítése biztosított volt a MH HTP dolgozói részére. A munkavégzés
biztosítására a védőfelszerelések és fertőtlenítők rendelkezésre álltak.
Az elmúlt évre továbbra is szakmai szempontból egyik legfontosabb feladat és
célkitűzése közé tartozott az állomány szakmai tudásának gyarapítása, a képzések
színvonalának emelése, az „e-learning”megfelelő szintű és mennyiségű használta
gyakorlás céljából, a féléves és év végi vizsga sikeres teljesítése érdekében. A feladat
végrehajtását segíti a kidolgozásra, és feltöltésre került elérhető központi szakmai
adatbázis is.
Az elmúlt év, és egyben az idei évre is kiemelt feladatnak tekinthető a lakosságot
veszélyeztető hatások számának csökkentése. Ennek érdekében a lakosság tájékoztatása
különböző fórumok keretein belül az év folyamán többször is megtörtént az évszakokhoz
mérten legnagyobb számban felmerülő veszélyek figyelembevételével. Cél az emberi
életek és anyagi javak megmentése.
A hivatásos erők munkáját segítő önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek
pályázati úton történő technikai fejlesztésének elősegítése az elmúlt évekhez hasonlóan
kiemelt prioritású feladatadatnak számított az elmúlt év során is.
Fontos cél volt továbbá a vonuló szerek, szakfelszerelések és a laktanya karbantartása és
állagmegóvása. A fenntartáshoz és üzemeltetéshez szükséges költségek csökkentése
érdekében a fejlesztések megtervezése és végrehajtása.
I.2. Az elmúlt évi tevékenység általános jellemzése
A MH HTP működési területén elsődleges beavatkozóként hajtja végre vállalt feladatait, a
mentő tűzvédelmet, élet- és vagyonmentést, megelőző tevékenységet és a hozzá kapcsolódó
integrált hatósági feladatokat. A 2021-es évben 320 káreseményhez vonult a MH HTP. Ezen
esetszámok az ÖTP esetszámai nélkül értendők. Az összes esetszámunk segítségnyújtással és
az ÖTP-vel együtt 481 db volt.
A káresemények során 56 alkalommal nyújtottak segítséget az ÖTE-k a hivatásos
egységeknek.
A működési területen bekövetkezett káreseményekkel kapcsolatosan 3 esetben tűzvizsgálati
eljárás indult.
A nyári viharos időjárás következtében a műszaki mentéseken belül az elemi csapás,
viharkárok felszámolásának száma ugrásszerűen megnőtt. A szerek, szakfelszerelések
fejlesztésénél a jövőben ezt a tényezőt figyelembe kell venni.
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Az elmúlt évben is kiemelt figyelemmel kísértük a kéménytüzekkel és szén-monoxid
visszaáramlással kapcsolatos káreseményeket és azok megelőzését. 2021-ben kéménytűz 2,
míg CO szivárgás vagy gyanúja 7 esetben történt, ami az előző évhez képest csökkenést mutat.
2021. évben 1 esetben vonult az MH HTP szándékosan megtévesztő jelzéshez, melynek
dokumentációja a hatályos szabályzók szerint továbbítva lett a szolgálati út betartása mellett az
igazgatóság részére.
II. A TŰZOLTÁSI ÉS MŰSZAKI MENTÉSI TEVÉKENYSÉG
II.1. Számok, statisztikai adatok tűzesetek-műszaki mentések-beavatkozást igénylő
események vonatkozásában (1. diagram)
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1. diagram: Káresetek eloszlása 2021-ben (készítette: Tóth Péter tű. alezredes; forrás: Kap-Online)
Az alábbi (2. számú diagram) statisztikai szempontú elemzése jól mutatja, hogy az esetek
84 %-a egy fecskendővel került felszámolásra.
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2. diagram: Riasztási fokozatok eloszlása 2021-ben (készítette: Tóth Péter tű. alezredes; forrás: Kap-Online)

Az elmúlt 10 év statisztikája az ÖTP esetszámai figyelmen kívül hagyásával (3. diagram):
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3. diagram: Esetszámok alakulása 2012-2021 között (készítette: Tóth Péter tű. alezredes; forrás: Kap-Online)

II.2. A működési területen ellátott feladatok ÖTP-k, ÖTE-k tevékenysége
Az ÖTP működése kedvező mind költséghatékonysági, mind szakmai szempontokból. Az
esetek többségében a szakmailag jól felkészült önkormányzati és önkéntes tűzoltók
beavatkozása elegendő a helyszínen.
Önállóan végrehajtott kárfelszámolások száma: 115, összes esetszám HTP-vel közösen
vagy segítségnyújtásban felszámolt esetekkel együtt 131 db.
A beavatkozások 87,7 %-ában elegendő volt a félrajos beavatkozás. A 2021. évben a
vonulásokat figyelembe véve kiemelkedő beavatkozást nem történt, az esetek kicsi vagy
közepes események voltak, melyek felszámolása jellemzően egy gépjárműfecskendővel
megoldható volt. A műszaki mentések vonatkozásában megállapítható, hogy a nyári
viharos időjárás és a decemberi ónos eső miatt a viharkárok felszámolásával kapcsolatos
esetek száma megnőtt. A műszaki mentések döntő többsége elemi csapások, viharkárok
vagy fakidőlések kategóriába sorolható volt.
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4. diagram: Káresetek eloszlása 2021-ben Tótkomlósi ÖTP tekintetében (készítette: Tóth Péter tű. alezredes;
forrás: Kap-Online)

A MH HTP működési területén működő ÖTE-k vonulásai 2021-ben az 5. számú diagram
szemlélteti.
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5. diagram: ÖTE vonulási statisztika 2021-ben (készítette: Tóth Péter tű. alezredes; forrás: Kap-Online)
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II.3. Káresetek lebontása települések szerint a HTP működési területén
Az alábbi diagramon látható a működési terület szerinti vonulások megoszlása
településekre lebontva, melyből megállapítható, hogy a lélekszám, közigazgatási területük
nagysága és káresetek száma között szoros összefüggés tapasztalható, amit az időjárási
anomáliák bármikor felülírhatnak.

Vonulási statisztika települések vonatkozásában, 2021
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6. diagram: Vonulások megoszlása települések között (készítette: Tóth Péter tű. alezredes; forrás: KapOnline)
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II.4. A település tűzvédelmi helyzete
A település tűzvédelmi helyzete megfelelő, nyugodt évet tudhat maga mögött. Kiemelkedő
káresemény nem volt. A káresetszámokat megvizsgálva és összehasonlítva az elmúlt évek
számaival (8. számú diagram) akkor kismértékű csökkenést tapaszthatunk. Azonban a
káresetfajtákat tanulmányozva megállapítható, hogy a műszaki mentések száma
többszörösére nőtt a tűzesetek számához képest a mezőkovácsházi, és összességében
megyei szinten is. Ez a folyamat az időjárásunkhoz köthető időjárási anomáliák
gyakoriságának a következménye. A műszaki mentéseken belül a viharos szél okozta
kártételek száma kiemelkedő (pl.: faág háztetőre, kerítésre, útra/járdára dőlt stb.) Ezek
megelőzése kiemelt szempontként kell, hogy szerepeljen a prevenciós tevékenységek
során. Fontos felhívni a lakosság figyelmét a kertjeikben vagy házuk előtt található fák
gondozására a viharkárok elkerülése érdekében. Mezőhegyesen 2021. évben 34 db káreset
történt, az események megoszlását a 7. számú alábbi diagramban látható.
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7. diagram: Káresetek eloszlása 2021-ben (készítette: Tóth Péter tű. alezredes; forrás: Kap-Online)
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Mezőhegyes esetszámait elmúlt évekre visszamenőleg az alábbi ábrán láthatjuk.
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8. diagram: Esetszámok alakulása 2012-2021 között (készítette: Tóth Péter tű. alezredes; forrás: Kap-Online)

A település tűzvédelme érdekében megtett egyik legfontosabb intézkedés a lakosság
tájékoztatása. 2021. évben is több alkalommal a média, az önkormányzat és a helyben
szokásos módon tájékoztatás, figyelemfelhívás és közérdekű bejelentések közzététele
megtörtént.
Ilyenek voltak a tűzgyújtás, a lakossági növényi hulladék égetésének szabályrendszeréről
adott tájékoztató, a rendkívüli időjárásra (hőség) és annak következményeire valamint a
lakosság ezzel kapcsolatos feladatai való felhívás, a betakarítási munkák előtti
mezőgazdasági gépek, szárítóüzemek ellenőrzése, szemléje és a lakosságot veszélyeztető
hatások számának csökkentése érdekében a szén-monoxid mérgezés és kéménytüzek
megelőzésére való figyelemfelhívások.
Az önkormányzattal a közös munkavégzés továbbra is kiemelkedően jónak mondható!
III.
SZAKMAI FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGEK, ELLENŐRZÉSEK
A megfelelő minőségű munka, feladatellátás és hatályos szabályzókhoz való megfelelés és
azok teljesítése érdekében elengedhetetlen része az elvégzett munka ellenőrzése. Az
ellenőrzéseknél a felügyeleti ellenőrzésre is nagy hangsúlyt fektettünk az önkéntesek
fejlesztése, fejlődése érdekében.
Az ellenőrzéseket a területi és központi feladatszabásoknak hajtottuk végre az ellenőrzési
szolgálat iránymutató jelentéseinek figyelembevételével.
A feltárt hiányosságokat
rendkívüli oktatások során vagy önképzés keretein belül az állománnyal újra átvette melyek
megvalósításának ütemezettségére intézkedési terv készült.
IV.
AZ ÁLLOMÁNY KÉPZÉSE, KÉPZETTSÉGE
Az állomány képzése, fejlesztése elengedhetetlen pillére a mai modern Katasztrófavédelem
rendszerének. A tűzoltók oktatása úgynevezett éves továbbképzési terven keresztül valósul
meg. A továbbképzéseken kívül rendkívüli oktatásokon is színesítették és bővítették az
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ismeretüket. A rendkívüli képzések keretein belül számos aktuális feladat került az állomány
számára megismertetésre.
V. TŰZVÉDELEM, TŰZMEGELŐZÉS
A részhatósági munkavégzést a MH HTP szorosan együttműködve végzi az OH KVK
hatósági osztályával.
Az elmúlt évben az ügyfelek részéről 23 esetben történt hatósági bizonyítvány kérelem
benyújtása biztosítónál történő kárrendezés céljából, ami 2,5-szeres növekedést mutat az
előző évhez képest.
Utólagos tűzesettel összefüggő helyszíni szemle 6 esetben történt lefolytatásra. Ezen esetek
mind lakóingatlanban keletkezett tűzesetek voltak.
Kiemelt feladatot jelentett a tűzoltásvezetői állomány részére az elsődleges hatósági
cselekménnyel összefüggő jegyzőkönyvek pontos felvétele és rögzítése az elektronikus
nyilvántartó rendszerben. Továbbá fontos cél a helyismereti foglalkozásokon és a
beavatkozások alkalmával a hatósági szemlélet elmélyítése a vezetői állomány számára.
Ebben segítséget és iránymutatást adott a vezetői fórumrendszer keretein belül a
kirendeltség hatósági osztályvezetője.
A megyei igazgatóság bevonta a MH HTP-t év végén a pirotechnikai eszközöket árusító
helyek helyszíni ellenőrzésébe 3 helyszínen.
Gyakorlatok és káreseményekkel összefüggésben 2021-ban 97 db tüzivízforrás ellenőrzése
történt meg. Nagyobb hiányosságot nem tapasztaltunk.
VI. EGYÜTTMŰKÖDÉS A MŰKÖDÉSI TERÜLETEN LÉVŐ ÖTE-KEL, AZOK
ÉRTÉKELÉSE
A MH HTP 4 db érvényes együttműködési megállapodással rendelkező ÖTE felett látja el a
szakmai felügyeletet. A 4 ÖTE közül 2 db I-es kategóriájú és 2 db II-es kategóriájú
együttműködési megállapodással rendelkezik. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2021-ben is
sikeresen részt vettek az Országos Tűzoltó Szövetség által az ÖTE-k részére kiírt
pályázaton.
A beavatkozó állomány és az ÖTE-k kárhelyszínen történő együttműködése az alábbiak
szerint alakult 2021-ben:
 Battonya ÖTE: (I. kategória): A vonulások számát tekintve a tevékenységük alábbiak
szerint alakult:
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9. diagram: Esetszámok alakulása (készítette: Tóth Péter tű. alezredes; forrás: Kap-Online)

A káresetek felszámolásánál a beavatkozó hivatásos állományúak az önkéntes tűzoltó
egyesületi tagokkal zökkenőmentesen képesek együttműködni. Az ÖTE tagok szakmai
felkészültsége megfelelő. A tudatos rövid és középtávú fejlesztési stratégiájukhoz mérten a
központi pályázati lehetőségeket sikeresen kihasználták, és ennek következtében
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szakfelszereléseik állapota folyamatos fejlődést mutat a kor és szakma elvárásaihoz
illeszkedően.
 Békéssámson ÖTE: (II. kategória): Az újjászerveződött egyesület életében a 2018 év
során megtörténtek az első vonulásuk (összesen: 9 db) amely a 2019-es év során több mint
duplájára növekedett (összesen:22 db). 2020-ban összesen 18 alkalommal kerültek
alkalmazásra, míg az elmúlt évben 17-szer segítették az ÖTP vagy MH HTP káresetfelszámolását.
Ha a jövőben a pályázatokon a tudatos építkezés lesz a jellemző szerek, felszerelések
tekintetében és az állomány aktivitása továbbra is megfelelő marad akkor kategória
módosításuk indokolt lesz I. kategóriába.
Ifjúságnevelésük példaértékű, CTIF versenyeken kimagasló eredményeket érnek el.
 Kevermes ÖTE: (II. kategória): Megkezdődött az elmúlt évben a technikai
fejlődésük. A Csorvás ÖTE korábbi gépjárműfecskendőjét megvásárolták, majd 1 fő sikeres
típusvizsgát tett rá. Személyi feltételek hiányában vonulásuk még nem minden esetben lenne
biztosított, ezért kiemelt cél e területen való fejlesztésük.
2021-ban vonulásuk nem volt.
 Tótkomlós ÖTE: (I. kategória): Tótkomlós egy sajátos helyzetű település. A
városban működik ÖTP és ÖTE is mely szorosan együtt dolgozva látják el feladataikat.
Külön ÖTE vonulás az elmúlt évben nem volt. Az ÖTE tagok egy része ÖTP tag is így
káresetek során ÖTP-ként kerülnek alkalmazásra. Ha egy káreset nagysága, kiterjedése úgy
kívánná akkor külön az ÖTE Komlós-Tartalék vagy Komlós-Emelő alkalmazásával
megoldható lenne. Az ÖTE tagok szakmai felkészültsége példaértékű. Ezt bizonyítja számos
szakmai versenyen elért kimagasló eredmény. Ifjúságnevelésük a Békéssámson ÖTE-vel
együttműködve magas színvonalat képvisel.
A 2021-es évben a vonulások száma elérte az 5 db-ot.
VII. AZ ÖTP-NÉL VÉGZETT FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG
Az elmúlt évben az ÖTP az előző évekhez hasonlóan munkavégzését szakmai és gazdasági
oldalról szigorú szabályzók szerint hajtotta végre. A felügyeleti jogkört a MH HTP és az OH
KVK gyakorolja helyi szinten, havi és negyedéves ellenőrzések formájában. Az
ellenőrzések hiányosságot nem tártak fel, a központi szerv ellenőrzése alkalmával sem
történt hiányosság megállapítása.
VIII. A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA
A polgári védelmi feladatokat alapvetően a katasztrófavédelmi megbízott látja el a
településeken, a közbiztonsági referens vagy a település polgármestere által kijelölt személy
bevonásával, az OH KVK polgári védelmi felügyelőjének szakmai kontrollja mellett. A
szakterület feladatvégzése, nyilvántartásai pontosak naprakészek.
VIII.1. A végrehajtott lakosságvédelmi ellenőrzések statisztikai adatai
A MH HTP illetékességi területén található 18 település vonatkozásában 2021-ben 33
darab polgári védelmi tárgyú ellenőrzés került végrehajtásra.
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VIII.2. Köteles polgári védelmi szervezetek felkészítési adatai %-os arányban
kimutatva az alapképzésben, szakkiképzésben és továbbképzésben részesült
személyek számát
A 18 településen a települési köteles polgári védelmi szervezetek műszaki és
kárfelszámoló, valamint az egészségügyi egységének továbbképzése és riasztási
gyakorlata 2021. november 30-ig került végrehajtásra. A felkészítések során a működési
terület települési polgári védelmi szervezetekbe beosztott állampolgárai közül 485 fő
részesült továbbképzésben, és 517 fő riasztási gyakorlata került végrehajtásra.
VIII.3. Köteles polgári védelmi szervezetek létszám adatai
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VIII.4. Önkéntes mentőszervezetek létszámadatai, beavatkozásaik
2013-ban az országban egyedülálló módon az Orosházi- és Mezőkovácsházai járások
lakosainak védelmére került megalakításra a Dél- Békés Mentőcsoport (továbbiakban:
DBMCS). Megalakulásuk óta több esetben kerültek alkalmazásra, kiemelkedően a
viharkárok kártételeinek felszámolásánál. 2018-as újraminősítésük alkalmával a vezetés
és logisztikai szakterületre is nemzeti minősítést szereztek. Kiemelkedő az egészségügyi,
megelőző, felkészítő tevékenységük.
A DBMCS-nek a járás területén az elmúlt évben éles szituációban történő alkalmazására
is sor került november 25.-én Kaszaperen, 2 helyszínen viharkárok felszámolásában,
valamint a december végi ónos eső kártételeinek felszámolásában Tótkomlóson, 1
helyszínen.
VIII.5. Tájékoztató a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségről, lebiztosított
eszközökről és szolgáltatásokról
A téli rendkívüli időjárási viszonyok katasztrófavédelmi feladatainak kezelésére való
felkészülés érdekében végrehajtásra került a vontatásra alkalmas technikai eszközök
adatainak telefonon történő pontosítása. Az előző évhez képest változás nem történt,
továbbra is Mezőhegyesen 2db, Kunágotán 1db, Medgyesegyházán 1db, Pusztaottlakán
2db lebiztosított erőgép áll rendelkezésre.
VIII.6. A közbiztonsági referens katasztrófavédelmi feladatokba történő bevonása
A közbiztonsági referenseket a HTP állománya folyamatosan bevonja a településeket
érintő katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatok végzésébe, a lefolytatott
ellenőrzésekbe.
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Az Orosházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelője a
közbiztonsági referensek részére negyedévente felkészítő anyagot küldött ki a hivatali
kapun keresztül, amelyben kiemelten szerepel a tárgyidőszakra vonatkozó feladatok
ismertetése.
VIII.7. A településen kijelölt befogadó helyek adatai
Mezőhegyesen, a járás többi településéhez hasonlóan megtörtént a befogadó helyszínek
felmérése és ennek következményeként négy helyszín került kijelölésre befogadó
helyként. Azonban felújítási munkálatok miatt jelenleg két helyszín összesen 910 fő
elhelyezésével vehető figyelembe.
VIII.8. Kockázatazonosítási eljárás tapasztalatai, a települések katasztrófavédelmi
osztályba sorolása
A MKH HTP illetékességi területén található települések katasztrófavédelmi osztályba
sorolásának éves felülvizsgálata a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló
234/2011.(XI.10.) Korm. Rendelet 21.§-ban foglaltak alapján 2021. szeptember
hónapban végrehajtásra került a települések polgármestereivel együttműködve.
Az 1/2021. (I. 14.) BM rendelet a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint
a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet
módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról (továbbiakban: BM
rendelet) foglaltak alapján Kunágota települése a II. katasztrófavédelmi osztályba került
besorolásra. A többi település esetében változás nem történt, ennek eredménye képen 7
település II. illetve 11 település a III. katasztrófavédelmi osztályba lett sorolva.
VIII.9. Tervezési feladatok végrehajtásának tapasztalatai
A 268/2019. (IX.19.) Korm. rendelet módosította a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 234/2011.(XI.10) Korm. rendeletet. A módosított 234/2011.
(XI.10.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglalt változásokra- pl. a
katasztrófakockázat - kezelési válaszok, azok feltételeinek, végrehajtási rendjének
beépítése - tekintettel, az elmúlt évben szükségessé vált új települési veszélyelhárítási
tervek készítése.
A MH HTP a járás településeinek polgármestereit megkereste, és a Korm. rendelet 26. §
(1) bekezdésében foglaltak szerint a tervek elkészítésében közreműködött, valamint
szakmai segítséget nyújtott.
A települési és helyi védelmi bizottság szintű veszélyelhárítási tervek átdolgozása,
aktualizálása megtörtént. A települési veszélyelhárítási terv mellékletét képező
befogadási tervvel 3 település rendelkezik (Mezőkovácsháza, Mezőhegyes, Battonya),
amely a települési veszélyelhárítási tervekkel párhuzamosan átdolgozásra, aktualizálásra
kerültek.
VIII.10. Lakosságtájékoztatás, közintézményekkel való kapcsolattartás, közösségi
szolgálatteljesítés
A lakosság tájékoztatása továbbra is kiemelt szempont a lakosságot veszélyeztető hatások
csökkentése érdekében, azonban a korábbi évektől eltérően az elmúlt évben online
tájékoztatás került előtérbe a pandémiás helyzet miatt.
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a középfokú oktatási intézmények
között kötött érvényes együttműködési megállapodás lehetőséget ad és egyben biztosítja
a középiskolások számára a közösségi szolgálati teljesítését a tűzoltóparancsnokságon.
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A 2021-es évben összesen 11 fő jelentkezett és vett részt közösségi szolgálat keretében
végrehajtott felkészítéseken összesen 400 órát töltve laktanyánk falai között.
A katasztrófavédelmi ifjúsági verseny a Covid-19 járványhelyzet miatt nem került
megrendezésre.
VIII.11. Felkészüléssel (téli, árvízi) kapcsolatos feladatok végrehajtása
A MH HTP működési területén árvízi veszélyeztetettséggel nem számolunk.
VIII.12. Lakosságvédelmi intézkedések bevezetését igénylő eseménykezelések
Az elmúlt évben lakosságvédelmi intézkedés nem került foganatosításra önkormányzatok
közreműködésével. A lakosságvédelmi adattárakat a közbiztonsági referensek illetve
polgármesterek bevonásával 2021. év február és augusztus hónapjában pontosításra,
feltöltésre és aktualizálásra kerültek az elektronikus nyilvántartó rendszerekben.
VIII.13. Bel- és kültéri vízelvezetők ellenőrzése
Az illetékességi területen kiemelten kezelendő veszélyeztető hatásként kezelendő a
belvíz. A belvíz elleni védekezés érdekében a települések belvízelvezető- rendszereinek
állapotát a Katasztrófavédelem folyamatosan vizsgálja a települések közbiztonsági
referenseinek bevonásával illetve az illetékes vízügyi felügyelőség szakembereinek
közreműködésével évente két alkalommal, tavasszal és ősszel.
A települések belterületi vízelvezető rendszerei a közmunkaprogram keretében
folyamatosan tisztításra, karbantartásra kerültek.
Belvíz elleni védekezés az elmúlt évben sem történt!
VIII.14. Tájékoztató a vis maior igények benyújtásának indokoltságáról és
benyújtott igényekről
Az elmúlt évben vis maior igény a MH HTP illetékességi területén nem került
benyújtásra
IX. GYAKORLATOK
2021. márciusától 04-tól június 01.-ig a COVID19 járványügyi helyzetre tekintettel a
betervezett helyismereti foglalkozások, szituációs, és parancsnoki ellenőrző gyakorlatok
elhalasztásra kerültek. A gyakorlatok újraindulásával az egészségügyi, szociális és oktatási
intézmények helyett új helyszínek kerültek betervezésre.
X. TÁRSSZERVEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDSÉ TAPASZTALATTAI,
ÉRTÉKELÉSE
A társszervekkel, önkormányzatokkal, járási hivatallal való együttműködés minden esetben
megvalósul. Kölcsönös jó munkakapcsolat alakult ki.
XI. A HTP MŰKÖDÉSÉNEK TÁRGYI FELTÉTELEI
A MH HTP két gépjárműfecskendővel és egy vízszállítóval rendelkezik, melyek a
következők:
- Kovács-I, Rába R16, 4000L, 6 fő
A gépjárműfecskendő az új típusú, magyar fejlesztésű és gyártmányú Rába R16,
mely 2017. decemberében került rendszerbeállításra.
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-

Kovács-II, Mercedes 1124 TLF 2000, 2000L, 4 fő
A 2000-es évtől állt szolgálatba, 2015-ben mindenre kiterjedő teljes felújításon esett
át, kiváló állapotban van.

-

Kovács-Víz, Renault Kerax 420.19, 6800L, 1 fő
A MH HTP-n 2019. második felében állt szolgálatba, mely hatalmas előrelépést
jelentett a térség tűvédelme érdekében, hiszen vízszállító felépítményű és ilyen
kapacitással és technikai felszereltséggel rendelkező modern vízszállító gépjármű
közel 20 éve nem állt rendelkezésre a tűzoltóságnak.

XII. SPORTTEVÉKENYSÉG, KAPCSOLATTARTÁS A LAKOSSÁGGAL, ÖTEKEL
A mindenki számára közismert járványhelyzet a rendezvényeken való szereplést és a
rendezvények tartását teljes mértékben megváltoztatta, korlátozta. Az elmúlt évben a
járványveszély mérséklése és az állomány, valamint a lakosság védelme érdekében ilyen
jellegű események nem kerültek megtartásra.
XIII. FELADATOK
 Kiemelt feladatnak tekinthető a lakosságot veszélyeztető hatások csökkentése
érdekében végrehajtott prevenciós tevékenységek. A legfontosabb feladat megtalálni
azt a kommunikációs csatornát ahol a lakosság minden egyes tagja sikerrel
megszólítható.
 Erősíteni kell az önkéntes mentőszervezetek, önkéntes tűzoltó egyesületek mentő
tűzvédelemben történő szerepvállalását. Segíteni őket oktatások, pályázatok útján a
személyi és tárgyi feltételek megteremtésében.
 A beavatkozói vezetői állomány részhatósági munkavégzésének fejlesztése képzések
megtartásával.
 A laktanya állagmegóvása, energetikai fejlesztése a költségek csökkentése
érdekében.
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