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I. Bevezetés  

A Hajdú-Bihar  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság Püspökladányi  Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága a tevékenységét a 2021-es
évben a szervezetet érintő jogszabályok, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság (BM OKF) és a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Hajdú-
Bihar  MKI)  normatív  szabályozói,  valamint  a  Püspökladányi  Katasztrófavédelmi
Kirendeltség  (Püspökladányi  KVK)  Ügyrendje  és  Munkaterve  alapján  végezte.  A
Püspökladányi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (Püspökladányi HTP) a katasztrófavédelem
alaprendeltetésének  megfelelően  hajtotta  végre  feladatait.  A  tűzoltósági  feladatok  mellett
végrehajtásra kerültek polgári védelmi, valamint hatósági szakterületet érintő feladatok is.  
A  parancsnokság  működését  a  2021-es  évben,  alapjaiban  határozta  meg  a  COVID-19
világjárvány. Nagyban befolyásolta a külső helyszíni gyakorlatok számát, a lakosságfelkészítő
és ellenőrzési tevékenységet, valamint újra kellett gondolnunk az állomány laktanyán belül
végrehajtott  feladatait  is.  A  Hajdú-Bihar  MKI  Cselekvési  Tervében  meghatározottakat
maradéktalanul betartottuk és végrehajtottuk.
2021  legfontosabb  feladatai,  az  előző  évekhez  hasonlóan  a  szén-monoxid  mérgezések  és
kéménytüzek  számának  visszaszorítása  mellett  a  szabad  területeken  keletkezett  tűzesetek
számának  csökkentése  voltak.  Ezen  feladatok  végrehajtása  érdekében  a  kárhelyszíneken
(kéménytűz és szén-monoxid) tapasztaltak továbbításra kerültek a Püspökladányi KVK felé.
Az összesített  tapasztalatokból a megfelelő szinten a konzekvenciát  levonták,  ezek alapján
útmutatók, eljárásrendek készültek, amik nagyban segítik a beavatkozó állomány munkáját.
A 2021-es évben is feladatként jelentkezett az együttműködési megállapodással rendelkező
tűzoltó  egyesületek  szakfelszereléseinek  fejlesztésének  koordinálása  pályázati  forrásból.  A
pályázatok ismét sikeresek voltak, kivéve a Biharnagybajomi ÖTE-t, mivel nem nyújtott be
pályázatot. 

A Püspökladányi  HTP területén bekövetkező káreseteket  legfőképp a működési területünk
adottságai, sajátosságai, valamint az időjárási körülmények határozták meg. Az eseteink kb
50%-a a területünkre leginkább jellemző esetekből (szabadtéri tűzeset, szélsőséges időjárás
miatt bekövetkező káreset, közúti baleset) tevődik össze. Az otthon jellegű létesítményekben
bekövetkező  káresetek  55%-a  műszaki  mentés,  a  fennmaradó  45%  pedig  tűzeset.  A
tűzeseteink  jellegét  nagyban  befolyásolta  a  működési  területünk  mezőgazdasági  mivolta,
valamint  a  több  éve  szélsőségesen  meleg  és  esetenként  szélsőségesen  száraz  időjárás.  A
műszaki  mentések  számát  és  jellegét  befolyásoló  állandó  tényező  a  4-es  és  42-es  számú
főútvonalak  mintegy  50  km-es  szakasza,  ami  a  működési  területünkön  halad  keresztül,
valamint  egy időszakosan jelentkező tényező,  a  szélsőségesen szeles,  viharos  időjárás.  Az
előzőekben  említettek  és  az  elmúlt  10  év  káreseteinek  statisztikai  adatai  alapján
megállapítható, hogy a káresetek (tűzeset és műszaki mentés együttesen) száma folyamatosan
hullámzó, de csökkenő tendenciát mutat.

Működési  területünk  védelmét  segíti  a  Püspökladányi  HTP  által  felügyelt  6  db  tűzoltó
egyesület  (Biharnagybajom,  Földes,  Kaba,  Nagyrábé,  Püspökladány,  Sáp),  amelyek
együttműködési  megállapodással  rendelkeznek.  Az  egyesületek  közül  5  egyesület  lát  el
közreműködő beavatkozói feladatokat, valamint Kaba ÖTE önállóan beavatkozói státusszal is
rendelkezik 2016. január 01-je óta. A fennmaradó 5 egyesületből 2 db I-es, 2 db II-es és 1 db
III-as kategóriájú együttműködési megállapodással rendelkezik.  
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II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről  

A Püspökladányi HTP működési területén bekövetkezett káresetek számának alakulása az elmúlt 10 évben:
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Összesen 288 db jelzés érkezett a Püspökladányi HTP ügyeletére. A beérkezett jelzések 76%-
a beavatkozást igénylő esemény volt. 89 esetben vonultunk segítségnyújtásra Berettyóújfalu,
Debrecen, Karcag és Szeghalom működési területére. 20 db eset kiérkezés előtt felszámolt
volt. Téves jelzés 47 esetben érkezett,  melyek nagy része tűzátjelző automata téves jelzése
volt. Szándékosan megtévesztő jelzés 1 esetben történt, a szükséges intézkedéseket megtettük.
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Beavatkozások típusa a Püspökladányi HTP működési területén:
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A 2021. év káreseti tevékenységének bemutatása havi bontásban:
Hónap/

típus

Tűz Mm. Segítség-

nyújtás 

Beavatko-

zást igénylő

Kiérk.előtt

felszámolt

Téves

jelzés

SZMJ Sérült Halott

01.hó 4 6 2 7 0 3 0 1 0
02.hó 9 2 3 8 1 2 0 1 0
03.hó 28 13 5 33 6 2 0 4 1
04.hó 15 3 2 16 1 1 0 0 0
05.hó 7 9 4 12 4 0 0 1 0
06.hó 17 12 10 25 2 2 0 3 1
07.hó 22 17 18 27 2 10 0 1 0
08.hó 19 16 14 27 1 7 0 1 0
09.hó 7 10 7 12 2 3 0 1 0
10.hó 19 12 6 27 1 3 0 3 0
11.hó 6 11 11 14 0 2 1 7 0
12.hó 13 11 7 12 0 12 0 2 0

Összes 166 122 89 220 20 47 1* 25 2

*szándékosan megtévesztő jelzés a tűzeseteknél is beszámításra került

III.  Vonulási adatok a tárgyévben 

Működési  területünkön  az  alapfeladatok  ellátásán  kívül  végrehajtásra  kerültek  polgári
védelmi, valamint hatósági munkavégzéssel összefüggő feladatok is.  A Püspökladányi HTP
11 településen, mintegy 925 km2-en, közel 50 ezer állampolgár tűz- és közbiztonságáért felel,
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a nap 24 órájában.  Az alapvető tűzoltási  és műszaki  mentési  tevékenység végrehajtása jó
színvonalon történt a 2021-es évben is. Komoly kihívást jelentő káresemény nem volt. 
A Püspökladányi HTP működési területén létesítményi és önkormányzati  tűzoltóság nincs,
viszont 6 db önkéntes tűzoltó egyesülettel kötöttünk együttműködési megállapodást, akik a
megállapodásban  foglaltak  szerint  hajtják  végre  tevékenységüket.  Az  önkéntes  tűzoltó
egyesületek  az  eseteink  18%-ához  vonultak  és  beavatkoztak.  Vonulási  statisztikáik  a
települési statisztikáknál kerültek feltüntetésre.   
A 2021-es évben a kéménytüzek és szénmonoxid mérgezések száma kis mértékben csökkent.
A szabadtéri tűzesetek száma az előző évhez képest stagnál, átlagosnak mondható. Az ilyen
jellegű káreseteket az időjárás nagyban befolyásolja. Tűzesetnél bekövetkezett haláleset nem
volt.
Kaba ÖTE önálló beavatkozói státusza, valamint a működési körzetébe tartozó két településen
(Kaba  és  Tetétlen)  ellátott  készenléte  nagyban  emeli  a  Püspökladányi  HTP  működési
területéhez tartozó települések közbiztonságát.

Működési  területünkről  2020-ban  164  tűzjelzés  érkezett,  amely  szinte  teljes  mértékben
megegyezik a 2021-es 166-os számmal. Az esetek túlnyomó részét kiadó szabadtéri tűzesetek,
otthon jellegű létesítményekben bekövetkezett tűzesetek, valamint a téves tűzjelzések száma
kardinális eltérést nem mutat az előző évhez képest. A tűzesetek 65%-a szabad területen és
otthon  jellegű  létesítményben  következik  be  és  az  összes  tűzesetünk  mintegy  70%-a
beavatkozást igénylő esemény.

Tűzesetek helyszín szerinti bontásban a Püspökladányi HTP működési területén:
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A műszaki mentések száma a 2020-as 140-ről a 2021-es évben 122-re csökkent, ami közel
13%-os csökkenést mutat.  A beavatkozásokat  megvizsgálva,  ez köszönhető annak, hogy a
szélsőséges  időjárással  kapcsolatos  káresetek  és  a  közúti  balesetek  száma is  csökkent.  A
műszaki mentések 1/4-e közúti baleset, 1/3-a pedig a rendkívüli időjárás (erős, viharos szél)
okozta  káreset.  A  műszaki  mentések  mintegy  85%-a  a  működési  területünk  jellegzetes
helyszínein (otthon jellegű létesítményben, közúton és szabad területen) történt.

Műszaki mentések helyszín szerinti bontásban a Püspökladányi HTP működési területén:
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Személyi sérülések a Püspökladányi HTP működési területén:
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Az eseteinket 99%-ban I-es riasztási fokozattal  számoltuk fel,  kiemelkedő esemény három
következett  be.  Minden  esetben  magasabb  riasztási  fokozat  került  meghatározásra  és  a
vonulásra kötelezett személy minden esetben eleget is tett a vonulási kötelezettségének.
- 2021.06.25-én Püspökladányban a Táncsics Mihály utcában, az ipari parkban használaton
kívüli épületben berendezési tárgyak és a mennyezet égett.  A helyszín sűrűn be volt nőve
bokrokkal, cserjével, nehéz volt megközelíteni, valamint szélsőségesen meleg volt az időjárás.
A riasztási fokozat IIK volt.

-  2021.08.08-án  a  Püspökladányt  Nádudvarral  összekötő  3405-ös  számú  közút  melletti
területen nagy foltokban száraz fű és nádas égett. Az eset idején erős szél és forró, szélsőséges
meleg volt. A tűz a közelben lévő állattartó telepet veszélyeztette. A riasztási fokozat IIK volt.
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-  2021.12.07-én  Biharnagybajomban  a  Béke  telepen  egy  élelmiszeripari  feldolgozó
létesítményben  a  tetőszerkezet  egy  része  égett.  A  tűz  a  létesítmény  további  egységeit
veszélyeztette. A riasztási fokozat IIK volt.

IV.  Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

A Püspökladányi HTP előre elkészített ellenőrzési ütemterv szerint hajtja végre az ellenőrzési
tevékenységét. Vezetői ellenőrzés keretein belül végrehajtásra került 36 db szolgálat átadás-
átvétel  ellenőrzése,  11 db ügyeleti  szolgálatellátás ellenőrzése, 12 db gyakorlat ellenőrzése
(helyismereti, szituációs begyakorló és parancsnoki ellenőrző) és 11 db kiképzési foglalkozás
ellenőrzése.
Az önkéntes tűzoltó egyesületeknél a belső normában meghatározott felügyeleti ellenőrzési
tevékenységet  a  Püspökladányi  KVK I.  és II.  féléves  vezetői  munka-  és ellenőrzési  terve
alapján végrehajtottuk.  A felügyeleti  ellenőrzéseken kívül, végrehajtásra került az önállóan
beavatkozó  Kaba  ÖTE  minősítő  gyakorlata  is,  amely  „megfelelt”  minősítést  kapott.  Az
ellenőrzések során kiemelt hiányosságot nem tapasztaltunk.

V. Az állomány képzése, képzettsége  

A  Püspökladányi  HTP  állományának  képzése  a  Püspökladányi  KVK  által  jóváhagyott
Kiképzési  Terv  szerint  zajlott.  Az  előírt  foglalkozások  a  Kiképzési  Terv  szerinti  időben
kerültek megtartásra, kivéve a káreset miatt elmaradt foglalkozásokat, amik a parancsnoki idő
terhére  pótolva  lettek.  Az  elméleti  foglalkozásokat  a  szolgálatparancsnok,  vagy  annak
helyettese  tartotta  meg.  A  foglalkozások  az  előírásoknak  megfelelően,  oktatási  naplóban
dokumentálva lettek. Több esetben kerültek elrendelése soron kívüli oktatások. A Kiképzési
Tervet a tűzoltóparancsnok készítette el.
A képzések során kiemelt figyelmet fordítottunk az integrált hatósági szemlélet erősítésére és
az azzal  kapcsolatos  felkészítések  végrehajtására.  Jogszabály változások esetén a  hatályba
lépést megelőzően képzéseket szerveztünk az érintett állomány számára.
A beavatkozások hatékonysága érdekében a gépjárművezetőink a megyében található tűzoltó
gépjárművekből  típusvizsgát  tettek,  valamint  a  gépjárművezetői  beosztás  betöltéséhez
szükséges moduláris vizsgára 1 fő beiskolázása folyamatban van.
Az  állomány  az  előírt  képesítési  követelményekkel  rendelkezik,  a  számára  előírt,
továbbképzéseken, szaktanfolyamokon részt vesz.
A Nemzeti  Közszolgálati  Egyetemen jelenleg 1 fő folytat  tanulmányokat  a Püspökladányi
HTP állományából.

VI.  Tűzvédelem, tűzmegelőzés

Tűzvédelemmel  és  tűzmegelőzéssel  kapcsolatos  feladatainkat  a  Területi  Tűzmegelőzési
Bizottság (TTB) zászlaja alatt hajtjuk végre, amit  a COVID-19-el kapcsolatos intézkedések
nagyban korlátoztak. Az előző években végrehajtott bemutatók, laktanya látogatások száma
csökkent,  a  nyári  hónapokban korlátozott  számban vettünk részt  bemutatókon,  valamint  a
laktanya szabad terein fogadtunk csoportokat. A korlátozások ellenére is minden lehetőséget
megragadtunk, hogy az életkori sajátosságokat is figyelembe véve, prevenciós tevékenységet
hajtsunk végre. A tárgyévben a készenléti állomány bevonásával, mintegy 1400 fő gyermek-
és fiatalkorú személyt sikerült megszólítanunk.  
A  2021-es  évben  az  alábbi,  megelőzéssel  kapcsolatos  ellenőrzések,  adat  felvételezések
kerültek végrehajtásra:
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- káreset utáni adat felvételezések (kéménytűz, CO szivárgás, stb) 8 esetben 
- szabadtéri tűzesetekkel kapcsolatos szemle, helyszíni ellenőrzés 80 esetben
- tűzcsapellenőrzés 136 esetben  

  
A  fentieken  kívül  a  helyismereti  foglalkozásaink  alkalmával  folyamatosan  figyelemmel
kísérjük a helyszíneken a beavatkozás feltételeinek meglétét, azok szabályszerűségét, eltérés
esetén figyelemfelhívással élünk.  

A megelőző tevékenységgel kapcsolatban a legnagyobb rendezvényünk a helyi, BSZC Karacs
Ferenc Gimnáziumban évek óta megtartásra kerülő „Rendészeti Nap”. Ezen a rendezvényen a
társszervekkel  közösen  veszünk  részt.  Itt  lehetőségünk  van  4-500  fő  diák  megszólítására
toborzó és tűzmegelőző jelleggel is. 
Ezen kívül minden alkalmat megragadunk, hogy prevenciós tevékenységben vegyünk részt.
Több esetben nyári táborok látogatására kaptunk felkérést,  melynek eleget is tettünk és az
életkori  sajátosságoknak,  valamint  a  célcsoport  összetételének  megfelelően  tájékoztatókat,
statikus bemutatókat tartottunk.

VII.  Együttműködés a működési területen lévő önkéntes tűzoltó egyesületekkel, azok 
értékelése

Működési  területünkön 6 db együttműködési  megállapodással  rendelkező önkéntes  tűzoltó
egyesület van. Az egyesületek mindhárom kategóriában képviselve vannak, az alábbi bontás
szerint:

- I-es kategória: Kaba (önállóan beavatkozó is), Biharnagybajom és Nagyrábé
- II-es kategória: Földes és Sáp
- III-as kategória: Püspökladány

Az egyesületekkel  az  együttműködés  zökkenőmentes,  a  személyes  kapcsolattartáson kívül
folyamatos  telefonon  és  e-mailon  keresztül  is.  Értekezleteinken,  egyeztetéseinken
lehetőségeikhez  képest  megjelennek,  az  ott  elhangzott,  őket  érintő  témákról  tájékoztatva
vannak.  Az  időszakos  jellegű  feladatokról  a  megfelelő  tájékoztatást  megkapják,  azokat
feldolgozzák.
A mentő tűzvédelem területén továbbra is fontos feladat volt az önállóan beavatkozó Kaba
ÖTE  önálló  beavatkozásaival  kapcsolatos  ellenőrzési  és  oktatási  tevékenység,  melyben
hatékonyan  részt  vett  a  Püspökladányi  HTP  állományából  kinevezett  mentor  is.
Tevékenységét magas szinten végzi, együttműködve a hivatásos és önkéntes egységgel is, a
kapott feladatokat megfelelően koordinálva. Az egység a tűzvédelmi tevékenységét Kaba és
Tetétlen településeken látja el.
Fontos  célkitűzés  a  közreműködő  egyesületek  mentő  tűzvédelembe  mélyebb  szinten  való
bevonása. Ennek érdekében a benyújtott  pályázataik során különös figyelmet  szentelünk a
koordinációs tevékenységre.
A  2021.  évi  pályázaton  működési  költségekre  és  technikai  felszerelésekre  nyújtottak  be
sikeres  pályázatokat  az  egyesületek,  Biharnagybajom  ÖTE  kivételével,  mert  Ők  nem
nyújtottak be pályázatot. A nyertes pályázatok összes támogatása 3.400.000 Ft volt.
Az egyesületek a 2021-es év során 54 alkalommal vonultak tűzoltó gépjárművel káresetekhez.
Esetenként  előfordul,  hogy saját  gépjárművel  hajtják  végre  a  vonulásokat.  Kaba ÖTE 17
önálló beavatkozást hajtott végre. Az egyesületek hivatásos szervvel való együttműködését és
a káreseteknél történő beavatkozásait összességében jónak értékelem.
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VIII. Az önkormányzati tűzoltóparancsnokságnál végzett felügyeleti tevékenység  

A Püspökladányi HTP működési területén Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság nincs.

IX. A polgári védelmi feladatok ellátása  

A  végrehajtott  polgári  védelmi  ellenőrzések  a  kirendeltségi  műveleti  terv,  prognózis
figyelembevételével, megyei feladatszabás keretében kerültek meghatározásra. Az ellenőrzés
során  bevonásra  kerültek  az  érintett  társszervek,  hatóságok  és  az  ellenőrzött  települések
közbiztonsági  referensei.  Részt  vettünk  a  TIVIZIG  árvízi  védművek  éves  bejárásán,  téli
közúti kockázati helyszínek és a határozattal lebiztosított technikai eszközök ellenőrzésén.

A polgári védelmi szervezetekbe beosztott létszámot a település katasztrófavédelmi osztályba
sorolása alapján jogszabály határozza meg. A kötelezően előírt létszámot minden településen
határozattal kijelölte a település polgármestere. A Püspökladányi Járásban a köteles (860 fő)
és önkéntes (45 fő) polgári védelmi szervezetekbe beosztottak létszáma 905 fő. Munkahelyi
polgári védelmi szervezettel három létesítmény (Chemical-Seed Kft 10 fő, Kabafrost Kft 26
fő, Klorid Zrt 14 fő) rendelkezik.
Püspökladány  városában  található  Klorid  Zrt.  felső  küszöbértékű  veszélyes  üzem miatt  a
város  rendelkezik  külső  védelmi  tervvel.  2021.  szeptember  15-én  Püspökladány  település
külső védelmi tervének komplex gyakorlata került végrehajtásra, ahol a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos  súlyos  balesetkor  végrehajtandó  feladatok  gyakorolása  történt.  A  gyakorlaton
összesen 46 fő vett részt. A gyakorlat vezetője a település polgármestere, helyettes vezetője a
Püspökladányi  KVK  vezetője  volt.  A  települési  parancsnokság  megszervezte  a
lakosságvédelemmel  kapcsolatos  feladatokat,  kidolgozta  a  lakosság  riasztására,
tájékoztatására  vonatkozó  szabályokat,  valamint  az  elzárkózásra,  kimenekítésre  vonatkozó
intézkedéseket.  Megszervezésre  került  a  kimenekített  lakosság  befogadása,  ellátása,
regisztrálása, egészségügyi ellátása és visszatelepítése. A gyakorlaton részt vett a Rendőrség,
az Országos Mentőszolgálat és a Püspökladányi HTP. A gyakorlatot a megyei polgári védelmi
főfelügyelő megfelelőre értékelte.
A  Járásban  2021.  évben  7  településen  került  sor  a  köteles  polgári  védelmi  szervezet
továbbképzésére, amelyen összesen 471 fő vett részt.
A köteles polgári védelmi szervezetek és az önkéntes mentőszervezetek alkalmazására 2021.
évben nem került sor a járásban.

A veszély-elhárítási tervekben foglalt feladatok végrehajtása érdekében 12 településen 145 db
technikai  eszköz  került  kijelölésre.  A  lebiztosított  technikai  eszközök  2021.  évben
végrehajtott  ellenőrzések  alapján  rendelkezésre  álltak,  érvényes  műszaki  vizsgával  és  a
település részéről lebiztosító határozattal rendelkeztek. 

A katasztrófavédelem munkáját  a  járás  településein  a  közbiztonsági  referensek  segítik.  A
Püspökladányi  járásban 10 fő lát  el  közbiztonsági  referensi feladatokat,  akik napi  hivatali
munkáikon túl közreműködtek a katasztrófavédelem által végrehajtásra kerülő feladatokban.
Ezek  a  faladatok  a  következőek  voltak  a  tavalyi  évben:  a  veszély-elhárítási  és  a  vízkár-
elhárítási  tervek  aktualizálása,  lebiztosított  technikai  eszközök  aktualizálása,  a  települési
polgári  védelmi  szervezetek  felkészítéseinek  és  riasztási  gyakorlatainak  megszervezésében
annak  lebonyolításában,  a  települések  katasztrófavédelmi  osztályba  sorolásának
felülvizsgálatában, a téli időjárásra való felkészüléssel kapcsolatos feladatok végrehajtásában.
A közbiztonsági  referensek  továbbképzésén  2021-ben 6  fő  vett  részt,  ők  a  képzés  végén
sikeres vizsgát tettek.
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A Püspökladányi járás területén tizenkét településen 31 helyszínnel történt meg a lakosság
részére ideiglenes befogadó helyek kijelölése, ahol összesen 2643 fő ideiglenes elszállásolása
megoldott. A települések által kijelölt helyszínek ellenőrzése a Hajdúszoboszlói Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztályával közösen kerül végrehajtásra.
A Püspökladányi  járáshoz 2 város  és  10 község tartozik,  amely  729,05 km2  –en terül  el.
Összlakosságát tekintve megközelítőleg 40 ezer fő.

A  Püspökladányi  járás  vonatkozásában  is  lefolytatatásra  került  2021.  évben  a
kockázatbecslési  eljárás,  amely  eredményeként  a  katasztrófavédelmi  osztályba  sorolások
felülvizsgálata megtörtént.  A felülvizsgált  kockázatbecslések alapján a járások területén az
osztályba sorolásban változás nem következett be. A települések közül Püspökladány város I.,
8  település  (Báránd,  Biharnagybajom,  Bihartorda,  Földes,  Kaba,  Nagyrábé,  Sárrétudvari,
Szerep)  II.,  3  település  (Bihardancsháza,  Sáp,  Tetétlen)  III.  katasztrófavédelmi  osztályba
tartozik.

Végrehajtásra került  a közbiztonsági  referensek által  a veszély elhárítási  terv és adattáraik
(települési,  kirendeltségi,  járási  tervkivonat)  átdolgozása. A  HELIOS  és  a  KAP  Online
rendszerben a már feltöltésre került polgári védelmi szervezetek adatainak naprakészen tartása
folyamatosan  történik.  Negyedéves  rendszerességgel  tartunk  a  települések  közbiztonsági
referenseinek értekezletet,  amelyek témái az aktualitások és a következő negyedéves- és a
rendkívüli  eseményekkel  kapcsolatos  feladatok.  A  katasztrófavédelmi  megbízott  állandó
meghívottként részt vesz a Püspökladányi Járási Helyi Védelmi Bizottság (a továbbiakban:
HVB)  munkájában,  egyúttal  részt  vesz  a  HVB  operatív  munkaszervének,  a
katasztrófavédelmi  munkacsoportnak  a  munkájában. Védelmi  igazgatási  feladatait  a  HVB
katasztrófavédelmi elnökhelyettese a Püspökladányi KVK vezetőjének irányításával végzi. A
HVB  2021.  évben  két  rendes  ülést  tartott.  Az  első  és  a  második  féléves  a  COVID-19
vírushelyzet  miatt  csak  online,  ülésen  kívüli  döntéshozatali  eljárás  keretében  került
végrehajtásra.  A Püspökladányi  KVK  összesített  veszély-elhárítási  tervéből  készített  járási
illetékességű HVB tervkivonat éves gyakorisággal pontosításra kerül.

A Püspökladányi HTP jelentős szerepet vállal a tanulóifjúság katasztrófavédelmi közösségi
szolgálatának végrehajtásában.  Jelenleg  21 középfokú intézménnyel  kötött  együttműködési
megállapodással  rendelkezünk.  A  közösségi  szolgálat  okán  a  parancsnokságra  érkező
középiskolás tanulók részére összeállításra került egy keretfoglalkozási terv, ami végig vezeti
a  résztvevőket  a  katasztrófavédelem  szervezetén,  bevezeti  őket  az  alapvető  tűzvédelmi
ismeretekbe, a tűzoltóság mindennapjaiba, feladataiba. Igyekszünk a diákok itt eltöltött idejét
- a lehetőségekhez mérten - érdekes, tevékeny és gondolatébresztő foglalkozásokkal kitölteni.
2021.  évben  13  tanuló  467  óra  időtartamban  hajtotta  végre  a  Püspökladány  HTP-n  a
közösségi szolgálatot.

2021.  évben  a  Püspökladányi  járás  települései  részére  a  hőségre  és  téli  időjárásra  való
felkészüléssel kapcsolatosan lakossági tájékoztató kiadványok megküldésére került sor.

A 2021.  évben  lakosságvédelmi  intézkedéseket  a  beavatkozást  igénylő  események  közül
lakóház tüzeknél, CO szivárgásoknál és kéménytüzeknél kellett végrehajtani. A végrehajtott
intézkedésekkel  kapcsolatban  települési  befogadó  helyet  nem  kellett  megnyitni,  a  lakók
elszállásolását minden esetben rokonoknál, szomszédoknál sikerült megoldani. 

A 2021. évben nem került végrehajtásra bel- és külterületi vízelvezetők ellenőrzése. 
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2021-ben  vis  maior  igény  benyújtására  nem  került  sor,  viszont  1  alkalommal  vis  maior
utólagos helyszíni vizsgálaton vettünk részt a tényleges felhasználással kapcsolatban.

X. Gyakorlatok  

A kárfelszámoló és állagmegóvó tevékenység mellett kiemelt szerepet kapnak a képzések és
gyakorlatok.  2021  évben,  a  három  szolgálati  csoport  által  39  gyakorlat  (helyismereti,
szituációs  begyakorló,  parancsnoki  ellenőrző)  került  végrehajtásra,  a  Püspökladányi  HTP
jóváhagyott  Kiképzési  Terve  alapján.  A  2021.03.08.-2021.05.31.  közötti  időszakban  a
COVID-19  miatt,  a  külső  helyszínen  megtartandó  gyakorlatok  elmaradtak.  A  pandémiás
helyzet következtében 21 gyakorlatunk maradt el, ez azonban nem befolyásolta a beavatkozó
állomány tevékenységének színvonalát.
A tűzoltó egyesületek, élve a számukra biztosított  lehetőséggel, a gyakorlatok nagy részén
részt vettek. 
Az elmaradt  gyakorlatok  pótlása  – a  COVID-19 miatt  elmaradt  gyakorlatok  kivételével  -
minden esetben megtörtént.  A kiképzési foglalkozásokat és a gyakorlatokat a BM OKF, a
Hajdú-Bihar  MKI  és  a  Püspökladányi  KVK  több  esetben  ellenőrizte.  Kiemelkedő
hiányosságot, hibát nem tapasztaltak, de építő jellegű észrevételekkel, kritikával több esetben
éltek. 

A 2021-es  év  októberében  megtartásra  került  a  Nádudvari  Élelmiszer  Kft-nél  a  Súlyos
Káresemény-Elhárítási  Terv  (SKET)  gyakorlat.  A  gyakorlat  célja,  egy  az  üzemben
bekövetkező káresemény felszámolásának gyakorlása az üzem vezetésével, dolgozóival és a
társszervekkel  közösen.  A  gyakorlattal  kapcsolatosan  már  a  tervezés  időszakában  is
folyamatos egyeztetés folyt. A helyszíni végrehajtás után a közös kiértékelés megállapításai
szükség szerint beépítésre kerülnek az ilyen jellegű esetek felszámolásának tervezésébe.

XI. Ügyeleti tevékenység  

A Püspökladányi  HTP ügyelete  a  Hajdú-Bihar  MKI  Fő-  és  műveletirányítói  ügyeletének
felügyeletével és irányításával, saját, de egységes működési rend alapján végzi tevékenységét.
A szervezeti egység ügyeletére - a 112-es segélyhívó központok létrehozásával – közvetlenül,
csekély  számú  jelzés  érkezik,  azok  is  leginkább  személyesen.  Ennek  ellenére  kollegáink
felkészítése  rendszeres  a  káresetek  fogadásával  és  rögzítésével  kapcsolatosan.  Az  előírt
szabályozókkal,  nyilvántartásokkal,  eszközökkel  rendelkezünk. Riasztásainkat  minden
esetben az előírt normaidő alatt teljesítettük
A  műveletirányítás  szervezete  jól  működik,  a  káresetek  jelzési  adatainak  meghatározása
pontosan  történik,  a  PAJZS  rendszer  működése  hibát  nem  mutat.  Az  év  folyamán
szándékosan megtévesztő jelzés 1 esetben történt, a szükséges intézkedéseket megtettük. 

A  különleges  jogrend  alkalmazására  való  felkészülés  a  vonatkozó  főigazgatói  intézkedés
alapján történik. A békeidőszaki feladatok ellátása mellett készül fel az állomány a különleges
jogrend alkalmazására.  A készenlétbe helyezési feladatok ellátására az ügyelet  felkészítése
folyamatos, berendelési és értesítési gyakorlatok végrehajtásával. A gyakorlatokat a Hajdú-
Bihar MKI rendeli el.
Az értesítési és készenlétbe helyezési tervek aktualizálása folyamatos.
Az érintett  állomány különleges jogrenddel kapcsolatos képzése folyamatos,  a jóváhagyott
Kiképzési Terv alapján.
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XII. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése  

A Püspökladányi  HTP legjellemzőbben a rendőrséggel  és a mentőkkel  működik együtt,  a
káreseteink  jellegéből  kifolyólag.  A  kapcsolattartás  és  kommunikáció  sok  esetben  már  a
vonulás  során  megkezdődik,  valamint  szükség  szerint  a  felszámolt  káresetek
dokumentálásának során is tart. 
További  együttműködők  és  esetenként  közreműködők  a  káresetek  felszámolása  során  az
áramszolgáltató, a gázszolgáltató, a vízművek, a közút, az önkormányzatok.
Az együttműködés zökkenőmentes, magas szintű és színvonalú, ami pozitív irányba mozdítja
a kárfelszámoló tevékenységünk minőségét. 

XIII. A Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tárgyi feltételei  

A Püspökladányi  HTP a  szükséges  tárgyi  feltételekkel  rendelkezik.  Jelenleg  napi  szinten
készenlétben  van  2  db  tűzoltó  gépjárműfecskendő,  1  db  vízszállító  gépjármű  és  1  db
gyorsbeavatkozó  gépjármű.  A  járművek  állapota  kiváló,  ennek  megőrzése  érdekében  az
állomány magas szinten végzi azok állagmegóvó tevékenységét. A szükséges, norma szerint
előírt málhával (a gépjárműveken elhelyezett felszerelések) rendelkeznek, esetenként a helyi
sajátosságoknak megfelelő eltéréssel. A laktanyában kötelezően készenlétben tartandó tartalék
felszerelésekkel  rendelkezünk.  Felszereléseink  rendszeresítettek,  bevizsgáltak.  A
rendelkezésre álló felszereléseink a mai, modern kor minden igényét kielégítik.
A tűzoltó  laktanya  állapota  korához  képest  jó,  a  szükséges  karbantartási  és  állagmegóvó
tevékenység  végrehajtásra  kerül  rajta.  A  személyi  állomány  szociális  és  elhelyezési
körülményei nagyon jók.  

XIV. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal, önkéntes tűzoltó egyesületekkel  

Sporttevékenység  tekintetében  a  Püspökladányi  HTP mindig  is  aktív  volt.  A  2021-es  év
korlátozó intézkedései  miatt  csak a kismotorfecskendő-szerelési  bajnokságon tudtunk részt
venni. A BM OKF által szervezett bajnokságon országos második helyezést ért el a csapat.

A lakossággal való kapcsolattartás laktanya látogatások által, pályaorientációs napokon, nyílt
napokon,  oktatási  intézmények  által  szervezett  rendezvényeken  keresztül  valósul  meg.  A
lakosság  részéről  egyre  több  megkeresés  érkezik  telefonon  keresztül,  amelyet  szintén  a
kapcsolattartás körébe sorolok.

Az  önkéntes  tűzoltó  egyesületekkel  az  együttműködés  zökkenőmentes,  a  személyes
kapcsolattartáson  kívül  folyamatos  telefonon  és  e-mailon  keresztül  is.  Értekezleteinken,
egyeztetéseinken lehetőségeikhez képest megjelennek, az ott elhangzott, őket érintő témákról
tájékoztatva  vannak.  Az időszakosan jelentkező,  őket  is  érintő  feladatainkról  tájékoztatást
kapnak, azokat feldolgozzák.

XV. A következő év feladatai  

Tűzoltó szakmai szempontból fontos célkitűzés a tűzeseti halálesetek (működési területünkön
nem  jellemző)  számának  csökkentése,  a  szabad  területen  keletkezett  tűzesetek  számának
visszaszorítása, a CO szivárgások és kéménytüzek megelőzése.
Fontos  feladat  az  állomány  elméleti-  és  gyakorlati  tudásszintjének  emelése,  szakmai
ismereteik bővítése. Ez a feladat nem csak a hivatásos állományra korlátozódik, az önkéntes
tűzoltó  egyesületeknél  is  fontos  tényező  a  megfelelő  tudásszint.  Az  egyesületekkel
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kapcsolatos feladat a felszereléseik korszerűsítése a számukra kiírt pályázati  lehetőségeken
keresztül, valamint kísérleti jelleggel egy darab egyesületnél az ifjúsági tagozat beindítása, így
biztosítva megfelelő utánpótlást az új nemzedéknek.
Minden évben, így 2022-ben is feladatként van kitűzve a felszereléseink, szakfelszereléseink,
technikai eszközeink és ingatlanjaink állagának megóvása, valamint a járműkövető rendszer
üzemeltetése.
A  mentő  tűzvédelem  zökkenőmentes  működtetése  céljából  a  pandémiával  kapcsolatos
feladatok  végrehajtása.  Fontos  cél  az  önkormányzatokkal  meglévő  kiváló  kapcsolatok
fenntartása,  valamint  a  települések  lakóinak  közbiztonság  érzetének  növelése,  az
öngondoskodás elősegítése és erősítése előadások és oktatások végrehajtásával.

         Karacs Károly 
        tűzoltó alezredes

tűzoltóparancsnok
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BÁRÁND
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 Tűzeset
Műszaki
mentés

Közlekedési eszköz 1  
Közút  2
Otthon jellegű létesítmény 3 1
Szabad terület 4  
Tárolási létesítmény 1  
   
  
CO mérgezés nem volt  
Kéménytűz nem volt  
0 fő sérült  
0 fő halott  
  
Kiemelkedő esemény nem volt

BIHARNAGYBAJOM
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Műszaki mentés

 Tűzeset
Műszaki
mentés

Egyéb  3
Ipari létesítmény 1  
Közút  2
Otthon jellegű létesítmény 1 1
Szabad terület 1  
Téves jelzés 2  
   
  
CO mérgezés nem volt  
Kéménytűz nem volt  
1 fő sérült  
0 fő halott  
  
Kiemelkedő esemény – Béke telepen egy 
élelmiszeripari feldolgozó üzem tetőszerkezete 
égett.

Biharnagybajom ÖTE 7 alkalommal vonult a káresetekhez.

FÖLDES
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Közút
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 Tűzeset
Műszaki
mentés

Közút  12
Mezőgazdasági létesítmény 1  
Otthon jellegű létesítmény 1 2
Szabad terület 9  
Téves jelzés 1 1
Utólagos jelzés 2  
   
  
CO mérgezés nem volt  
Kéménytűz nem volt  
1 fő sérült  
0 fő halott  
  
Kiemelkedő esemény nem volt

Földes ÖTE 1 alkalommal vonult a káresetekhez.

KABA
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Egyéb
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Műszaki mentés

 Tűzeset
Műszaki
mentés

Egyéb  1
Közlekedési eszköz 1 1
Közút  6
Otthon jellegű létesítmény 2 5
Szabad terület 12 1
Közlekedési létesítmény  2
Téves jelzés 8 1
Utólagos jelzés 2  
   
   
2 CO mérgezés volt  
Kéménytűz nem volt  
9 fő sérült  
1 fő halott  
  
Kiemelkedő esemény nem volt

A településen működő Kaba ÖTE a 2021-es év folyamán összesen 44 alkalommal vonult 
káresetekhez. Kaba területére 30 esetben, Tetétlen területére 8 esetben, valamint működési 
területén kívülre is vonultak, szélsőséges időjárás okozta károk felszámolására. Vonulásaikból
17 esetben önálló beavatkozóként hajtották végre a kárfelszámoló munkálatokat. 

NÁDUDVAR
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 Tűzeset
Műszaki
mentés

Egyéb  3
Közlekedési eszköz 1  
Közút  2
Otthon jellegű létesítmény 8 6
Szabad terület 9 2
Tárolási létesítmény 3  
Téves jelzés 9 3
SZMJ 1  
Utólagos jelzés 1  
   
   
1 CO mérgezés  
1 kéménytűz volt  
4 fő sérült  
0 fő halott  
  
Kiemelkedő esemény nem volt

NAGYRÁBÉ
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Közút Otthon jellegű létesítmény
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Műszaki mentés

 Tűzeset
Műszaki
mentés

Közút 1 1
Otthon jellegű létesítmény 1  
   
   
CO mérgezés nem volt  
1 kéménytűz volt  
0 fő sérült  
0 fő halott  
  
Kiemelkedő esemény nem volt

Nagyrábé ÖTE 2 alkalommal vonult a káresetekhez.

PÜSPÖKLADÁNY
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Műszaki mentés

 Tűzeset
Műszaki
mentés

Egészségügyi- és szociális lét 1  
Egyéb 2 4
Igazgatási létesítmény 1  
Ipari létesítmény 1 1
Közlekedési eszköz 2  
Közút 3 15
Művelődési létesítmény 1 1
Nevelési- és oktatási 
létesítmény  3
Otthon jellegű létesítmény 7 15
Szabad terület 29 10
Tárolási létesítmény 2  
Vendéglátó létesítmény 1  
Téves jelzés 14 7
Utólagos jelzés 3  
   
  
2 CO mérgezés  
1 kéménytűz volt  
10 fő sérült  
1 fő halott  
  
Kiemelkedő esemény – a Táncsics Mihály utcán 
egy épületben berendezési tárgyak égtek / 3405 sz. 
út 4 km szelvényében száraz fű, nádas égett

SÁP
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Közút Otthon jellegű létesítmény Szabad terület
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Műszaki mentés

 Tűzeset
Műszaki
mentés

Közút 1  
Otthon jellegű létesítmény 2  
Szabad terület 1  
   
  
CO mérgezés nem volt  
Kéménytűz nem volt  
0 fő sérült  
0 fő halott  
  
Kiemelkedő esemény nem volt

SÁRRÉTUDVARI
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Egyéb Közút Otthon jellegű létesítmény Szabad terület Utólagos jelzés
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 Tűzeset
Műszaki
mentés

Egyéb  1
Közút  2
Otthon jellegű létesítmény 2  
Szabad terület 4  
Utólagos jelzés 1  
   
  
CO mérgezés nem volt  
Kéménytűz nem volt  
0 fő sérült  
0 fő halott  
  
Kiemelkedő esemény nem volt

SZEREP
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Egészségügyi- és szociális lét. Otthon jellegű létesítmény Szabad terület Utólagos jelzés
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 Tűzeset
Műszaki
mentés

Egészségügyi- és szociális lét. 1  
Otthon jellegű létesítmény  2
Szabad terület 6  
Utólagos jelzés 1  
   
  
CO mérgezés nem volt  
Kéménytűz nem volt  
0 fő sérült  
0 fő halott  
  
Kiemelkedő esemény nem volt

TETÉTLEN 
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Közút Szabad terület Téves jelzés Utólagos jelzés
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 Tűzeset
Műszaki
mentés

Közút 1  
Szabad terület 6  
Téves jelzés 1  
Utólagos jelzés 1  
   
   
CO mérgezés nem volt  
Kéménytűz nem volt  
0 fő sérült  
0 fő halott  
  
Kiemelkedő esemény nem volt

Az önállóan beavatkozó Kaba ÖTE Tetétlen településre 8 alkalommal vonult.
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