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1. BEVEZETÉS
2016.

évben

a

Gyulai

Hivatásos

Tűzoltóparancsnokság

jogszabályokban

előírt

kötelezettségeinek eleget téve, a társadalmi elvárásoknak megfelelve látta el a tűzoltás,
műszaki-mentés, polgári védelem, iparbiztonság és védelmi-igazgatás területén jelentkező
feladatait. Munkatársaink a feladat ellátására alkalmas eszközökkel, rendezett és karbantartott
környezetben, képzett és elhivatott módon hajtották végre feladataikat.

Működési területünkön aktívan részt vettünk az ifjúság nevelésében, kiemelt figyelemmel
kísértük az önkéntes mozgalom alakulását, mentőcsoportjaink bevethetőségének növelését.

A kiegyensúlyozott működésre irányuló törekvésünk eredményes volt: kijelenthetem, hogy a
Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság személyi állománya a szakmai elvárásoknak
megfelelve, a tűzoltó esküben vállalt kötelezettséghez híven, közmegelégedéssel végezte
munkáját.

2. VEZETÉS, HUMÁN SZAKTERÜLET
2.1 Létszámhelyzet
A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság személyi állományának rendszeresített létszáma 62
fő. A 24/48-as szolgálat beosztásban 57 fő, a hivatali munkarendben dolgozói létszám 5 fő:
tűzoltóparancsnok, tűzoltóparancsnok-helyettes, műszaki biztonsági tiszt, illetve a gyulai és
sarkadi járás illetékességében 1-1 fő katasztrófavédelmi megbízott. A tűzoltóság mindennapi
tevékenységének végzését ebben az évben is öt fő közfoglalkoztatott státuszban lévő munkatárs
segítette.
A tűzoltóparancsnokság törzs állománya, szolgálat- és rajparancsnokai, szerparancsnokai a
beosztásuk betöltéséhez szükséges iskolai végzettségekkel egyaránt rendelkeznek. A szolgálati
csoportokat tapasztalt szolgálatparancsnokok és rajparancsnokok irányítják, valamennyien
tisztek.
2.2 Ügyviteli munka, vezetői fórumrendszer
A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkatársai az ügyviteli tevékenységet a
rendszeresített adminisztrációs rendszerben végezték. Az irtatok kezelése rendben zajlott, az
előírt határidőket betartottuk.
A vezetői fórumrendszer metodikáját alkalmazva törekedtünk a szakmai információs
naprakészség fenntartására. A havi értekezletek rendszere (megyei/kirendeltségi/tűzoltósági)
lehetővé tette a szakmai ismeretváltozások gyors és célirányos eljuttatását az érintettekhez. A
jogszabályváltozások követése folyamatos volt.
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2.3 Személyzeti munka
A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság személyi állománya tekintetében a munkáltatói
jogkör gyakorlója a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója.
Év közben változás következett be a Gyulai Járás illetékességét ellátó katasztrófavédelmi
megbízotti munkakörben, új munkatársunk 2016.11.15-től tölti be beosztását. Egy
munkatársunk áthelyezését kérte a Soproni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományába,
illetve egy korábban külföldön munkát vállaló tűzoltó ismételt állományba vételére került sor.
Az időszakos orvosi vizsgálatok megtörténtek, alkalmatlanság nem merült fel. A fizikai erőnléti
felméréseket határidőre végrehajtottuk.
Jutalmak, elismerések, segélyek: Elismerés és elmarasztalás tekintetében egyaránt éltünk
javaslattevő lehetőségeinkkel. 2016. évben Szent Flórián-nap alkalmából polgármesteri
emléktárgyat két kollégánk vehetett át. Hősies helytállásért egy beosztott tűzoltó kapott
főigazgatói elismerést. Főigazgatói, soron kívüli anyagi támogatásban egy munkatársunk
részesült.
Fegyelmi eljárás: 2016. évben fegyelmi eljárás senkivel szemben sem indult.

2.4 Munkavédelmi tevékenység
2.4.1. Munkavédelmi ellenőrzések és tapasztalataik
A parancsnokság éves munkavédelmi bejárására november hónapban került sor, hiányosság
nem lett feltárva.
Alkoholszondás ellenőrzést napi rendszerességgel, szolgálatba lépés előtt végzünk. Az
egészségvédelmi megbízotti feladatokat a Gyulai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon a
parancsnok-helyettes és a műszaki-biztonsági tiszt látja el.
2.4.2. A munkavédelmi oktatások és vizsgáztatások helyzete, biztonságtechnikai felülvizsgálatok
A munkavállalók rendszeresen részesülnek munkavédelmi oktatásban (előzetes, ismétlődő,
soron kívüli).
KIMUTATÁS munkavédelmi oktatásról és vizsgáról
Új felszerelők
oktatása (fő)

Ismétlődő
oktatás (fő)

Rendkívüli
oktatás (fő)

Gyulai HTP
Gyulai HTP közfoglalkoztatott

3
2

61
4

2

ÖSSZESEN

5

65

2

Szervezeti egység

Elsősegélynyújtási
oktatás (fő)

Munkavédelmi
vizsga (fő)

0

0

A munkavédelmi oktatások témája az egyéni védőeszközök, felszerelések helyes használata, a
potenciális veszélyforrások megismerése, a kockázatértékelés ismertetése és természetesen a
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kisgépek kezelése. A munkavédelmi oktatások a kiadott tematika alapján, az előírt
gyakorisággal vannak megtartva.
2.4.3 Az üzembe helyezési eljárások, időszakos biztonsági felülvizsgálatok helyzete
2016. december 21-én megtörtént egy új RÁBA HEROS AQUADUX-X 4000-es típusú
gépjármű-fecskendő műszaki átvétele. A gépjármű kezelői vizsgák sikeresen megtörténtek. A
gépjármű-fecskendő és a málhafelszerelését képező eszközök megfelelő munkavédelmi és
biztonságtechnikai bizonyítványokkal rendelkeznek.
A Tűzoltóparancsnokság teljes személyi állománya rendelkezik az előírásnak megfelelő
minőségű és számú egyéni védőeszközzel (védősisak, védőkesztyű, bevetési ruházat,
védőcsizma stb.). Tűzoltóságunk négy Respirex gáztömör védőruházattal gazdagodott.
A szertárakban a közlekedés akadálymenetes, a műhelyben használatos szerszámgépek, kézi
szerszámok, egyéb eszközök állapota és tárolása megfelelő. A kondicionáló teremben a gépek jó
állapotban vannak, a használatukhoz kezelési utasítás látható a falon. A raktárban az
anyagtárolás szabályosan zajlik, a veszélyes anyagok, tisztítószerek tárolása elkülönítetten,
feliratozott szekrényekben megoldott.
2.4.4. A munkahely, létesítmény kialakítása, állapota
A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság személyi állományának elhelyezése az épület
kialakítása és állapota okán megfelel a kor követelményeinek. Az állagmegóvás 2016. évben is
a parancsnokság személyi állománya és a közfoglalkoztatottak együttműködésével valósult
meg. Az év során átfestettük az épület összes külső nyílászáróját, fa felületeit, illetve az udvari
épületrészek külső falait.
2.4.5. A munkabalesetek számának alakulása:
2016. évben a Gyulai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon egy munkahelyi baleset történt.
Tűzoltás közben egy tűzoltó térd sérülés szenvedett.

2.5 Kommunikációs és sajtó tevékenység, rendezvényeink, versenyek
Kommunikációs tevékenységünket 2016. évben is a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság sajtószóvivője koordinálta. Az igazgatóság honlapján az aktuális események
éppúgy megtalálhatóak voltak, mint a közérdekű tájékoztatások, a lakosságot érintő fontos
információk. Székhelytelepülésünkön a Gyulai Hírlapban és a Gyula Tv-ben a helyi szintű, heti
rendszerességű adatszolgáltatást és kommunikációt a tűzoltóparancsnok és helyettese végezte.
Óvodások és iskolások részére összesen 21 alkalommal tartottunk tűzoltó autó- és technika
bemutatót. Az Implom József Általános Iskolában a rendőrséggel és a mentőszolgálattal
közösen szerveztünk bemutatót, mely során kiemeltük és bemutattuk a közúti közlekedés
veszélyességét, a műszaki mentés fogásait.
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December hónapban ismét tartottunk konténertűz bemutatót, melynek idén is a karácsonyi
ünnepkör tűzveszélyességére történő figyelemfelhívás volt a célkitűzése.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kezdeményezett „Nyitott szertárkapuk”
program keretében - gyermeknapon - vártuk és fogadtuk a tűzoltók munkájára kíváncsi
érdeklődőket.

Közreműködtünk

katasztrófavédelemmel

összefüggő

a

Harruckern
szakmai

János

gyakorlat

Közoktatási

képzésének

és

Intézmény
vizsgájának

lebonyolításában (járművek, eszközök biztosítása, oktatás és vizsgáztatás). Helyet adtunk és
lebonyolítottuk

a

Békéscsabai

Katasztrófavédelmi

Kirendeltség

által

rendezett

Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt. Katasztrófavédelmi közösségi szolgálat végzésére a
Harruckern János Közoktatási Intézmény, az Erkel Ferenc Gimnázium és Informatikai
Szakképző Iskola, a Nicolae Balcescu Román Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium,
illetve az Ady Endre-Bay Zoltán Gimnázium és Kollégium tanulói jogosultak, azonban 2016ban ezen iskolákból csak nyolc érdeklődő jelentkezett.
A Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
katasztrófavédelmi szakirányú tanulói részére szakirányú képzést tartottunk.
Gyula város szabadtéri rendezvényei idején figyelemmel kísértük az időjárási anomáliák
kialakulásának lehetőségét, hangsúlyt fektetve a szervezővel való kapcsolattartásra.
Szent Flórián napon ünnepélyes állománygyűlés és állófogadás keretében emlékeztünk meg
hivatásunkról, elhunyt bajtársainkról.
A megye tűzoltóságai által szervezett labdarúgó tornákon részt vettünk. Képviseltük megyénket
a BM OKF 2016. évi Országos Úszóbajnokságon (IV. helyezés). Két kollégánk indult az
Orosházán megrendezett „TFA-Orosháza” nemzetközi tűzoltó sportbajnokságon, ahol egyikük
korosztályi III. helyezést ért el.
2016.10.15-én a Gyulai Tűzoltók Nyugdíjas Klubja szervezésében - a megye történetében első
alkalommal - gyulai helyszínen lett megrendezve a Békés Megyei nyugdíjas tűzoltók
találkozója. Az esemény szervezésében és lebonyolításában tűzoltóságunk is részt vett.

3. TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET
Szakterületi jellemzők: a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe a megye
határ menti szakaszára, annak Lőkösháza és Geszt közötti részre terjed ki. A közúti határátlépés
Gyulán (44-es főút) és Kötegyán településnél lehetséges, míg vasúti személy- és áruforgalom
Románia irányába Lőkösházánál történik. A Fekete- és a Fehér körös árvízi veszélyeztetése és a
székhelytelepülés országosan is kiemelkedő idegenforgalma emeli ki Gyula város jelentőségét.
A város számos megyei hatáskörű intézménynek is helyet ad (megyei kórház, BV Intézet,
Törvényszék stb.).
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3.1 Tűzesetek, beavatkozások
A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság elsődleges működési területéhez 11 település
tartozik. 2016. évben működési területünkön 171 tűzeseti kategóriába és 119 műszaki mentési
kategóriába sorolható esemény volt. Ezen túlmenően 33 esetben vonultunk segítségnyújtásra a
szomszédos tűzoltóságok működési területeire. (Éves viszonylatú összehasonlító táblázatok az
1. számú mellékletben találhatók.)
Az elmúlt évhez képest a tűzesetek száma kis mértékben csökkent, a műszaki mentések, a téves
jelzések, a szándékosan megtévesztő jelzések és a segítségnyújtások száma viszont emelkedett.
A jogkövető magatartás következményeként a tűzeseteken belül a területtüzek aránya tovább
csökkent. Beavatkozásaink döntő többségét I-es vagy I-es kiemelt riasztási fokozatban
számoltuk fel, mely többnyire Gyula I-es, Gyula II-es és Gyula Vízszállító gépjárművek
riasztását és bevetését jelentette.
Az év során tizenhárom II-es riasztásunk volt: ebből kilenc eset tűzjelző téves jelzésével volt
összefüggésben, öt alkalommal lakóházak valós tüzeiről volt szó.
III-as kiemelt riasztási fokozatú eseményünk 3 db volt. Két esetben tűzjelző téves jelzéséhez
vonultunk. Valós esemény volt a Gyulahús KFT Kétegyházi úti telephelyén bekövetkezett
ammónia ömlés, melyet példás szakmai helytállással számoltak fel tűzoltóink.
IV-es kiemelt riasztási fokozat öt esetben lett elrendelve: mindegyik alkalommal a megyei
kórház tűzjelzőjének jelzésére indultunk el - bekövetkezett esemény nem volt.

Az utóbbi évek beavatkozási számadatai az alábbiak:
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A 2016. évi beavatkozásaink települési eloszlása az alábbi:

A szándékosan megtévesztő jelzések száma 2016. évben hét volt, ami az előző évek csökkenési
tendenciáját és alacsony bázisát tekintve jelentős emelkedésnek számít. A hét szándékosan
megtévesztő jelzés az alábbi településekről érkezett: Sarkad (4 db), Gyula (1 db), Kétegyháza (1
db) és Kötegyán (1 db).
2016. évben működési területünkön - tűzesettel összefüggésben – egy alkalommal következett
be haláleset (sarkadi családi ház tűzesete).
Tűzvizsgálati eljárás megindítását és lefolytatását hét tűzesettel kapcsolatban kezdeményezte a
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Ezek közül hat esetben bűncselekmény alapos
gyanúja miatt, illetve egy esetben a fent taglalt haláleset kapcsán. A keletkezés okát hat esetben
sikerült megállapítani, egy esetben az ismeretlen maradt.
3.2. Kétegyházi események
Kétegyháza nagyközség vonatkozásában az éves esetszám alig változott: a 2015. évi 14-ről 15re emelkedett. A településen hét tűzeseti kategóriába és nyolc műszaki mentési kategóriába
sorolandó esemény történt. Négy esetben keletkezett tűz lakóingatlanban, de égett szalmakazal
és száraz aljnövényzet is. Szándékosan megtévesztő jelzés miatt egy alkalommal vonultunk ki.
Beavatkozásaink I-es és I-es kiemelt riasztásban lettek végrehajtva, magasabb riasztási fokozat
elrendelésére nem került sor. Tűzvizsgálati eljárás az esetekkel összefüggésben nem indult.
Műszaki mentéseink során közúti balesetekhez, állatmentésekhez, leszakadó faágakhoz
vonultunk ki.
3.3 Képzések, ellenőrzések
A tűzoltók számára fontos az ismeretek szinten tartása, az új ismeretek megszerzése. Ennek
érdekében képzésünket az éves kiképzési tervünkben meghatározott tematika szerint hajtottuk
8

végre. A hét első három napján elméleti képzéseket, csütörtökön különböző típusú
gyakorlatokat tartottunk. Pénteken a szakfelszerelések karbantartását hajtottuk végre, szombaton
körletrendezés történt. Szerelési foglalkozás a hét minden napján volt.
Egész évben végeztük a szolgálat ellátás, szolgálat váltás és szerelési foglalkozás
ellenőrzéseket.
3.4 Gyakorlatok
Tűzoltóságunk kiemelt célkitűzése a beavatkozások begyakorlása és a helyismeret megszerzése.
Ennek megfelelően éves gyakorlattervünk összeállítása során törekszünk a fontosabb, tűzoltástaktikai szempontból hangsúlyosabb intézményekre fókuszálni. A helyszíneket évente váltjuk,
igyekszünk működési területünk minden fontos pontját megismerni. A helyismereti és
szituációs begyakorló gyakorlatok parancsnoki vagy parancsnok-helyettesi részvétellel zajlanak.
2016. évben 15 helyszínen hajtottunk végre helyismereti gyakorlatot, 4 helyszínen szituációs
begyakorló gyakorlatot és 6 esetben tartottunk parancsnoki ellenőrző gyakorlatot.
Parancsnoki ellenőrző gyakorlatainkon a viszonosság elvét követve együttműködtünk a
Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal. Egy gyulai autóbontóban, az idei évben is
közös feszítő/vágó gyakorlatot hajtottunk végre - mely gyakorlatról a televízió is tudósított.
A Linamar Hungary ZRt. békéscsabai telephelyén tartott Kirendeltségi gyakorlaton gyulai
tűzoltók is részt vettek.
A Harruckern-Wenckheim-Almássy Kastélyban az építés során, illetve az épület átadását
követően több gyakorlatot tartottunk. Minden gyulai tűzoltó kellő helyismerettel rendelkezik.
3.5 Az ügyeleti szolgálat ellátása
2016. évben az ügyeleti szolgálatellátásban jelentős változás állt be. A gyulai tűzoltóságon - az
országban elsőként, előbb kísérleti, majd üzemi jelleggel - teljesen új rendszer szerinti riasztásvezérlést építettek ki. Az új informatikai háttér gyors riasztást tesz lehetővé, teljes világítás és
kapunyitási vezérlés mellett. A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság ügyelete a Békés
Megyei

Katasztrófavédelmi

Igazgatóságon

található

főügyelet

és

műveletirányítás

alárendeltségében látja el feladatát,- ügyeleteseink felkészültek.
3.6 A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság gépjármű-állománya
2016. december 21-én új gépjárműfecskendővel gazdagodott tűzoltóságunk. Egy magyar
gyártású – a BM HEROS ZRt. és a RÁBA által készített - RÁBA HEROS AQUADUX-X
4000-es típusú, oltóanyagok, szakfelszerelések szállítására alkalmas, összkerék meghajtású
gépjármű került tűzoltóságunkra, amely beépített centrifugál szivattyúja segítségével percenként
2000 liter víz szállítására képes.

Motorja 6 hengeres, 7146 cm³-es soros dízelmotor. A

gépjármű 1 + 5 fő tűzoltó, 4000 liter víz és 400 liter habképző-anyag szállítására alkalmas.

9

Az új fecskendő kezelőinek kiképzése és vizsgáztatása megtörtént. A Gyulai HTP két korszerű
gépjárműfecskendővel

(Rába,

Mercedes),

egy

a

megyei

tartalék

részét

képező

gépjárműfecskendővel (Steyr/13S23, Bronto), egy vízszállító járművel (Renault Kerax), egy
magasból mentő eszközzel (Bronto Skylift F42 RLX) és tűzoltás-vezetői autóval (Opel Campo)
rendelkezik. Az év során a Mercedes gépjármű-fecskendő és a magasból mentő tűzoltó
gépjármű új gumiabroncsokkal lett felszerelve. A gépek karbantartottak, feladatuk ellátására
alkalmasak.

A

heti

karbantartások

eredményét

üzemeltetési

naplóban

vezetjük.

Gépjárműfecskendőinken mobil telefon és digitális fényképezőgép található, hőkamerával
rendelkezünk. Beavatkozásaink közben tűzoltó technika nem sérült meg.

4. POLGÁRI VÉDELMI ÉS IPARBIZTONSÁGI SZAKTERÜLET
Működési területünkön a polgári védelmi és iparbiztonsági szakterület sokrétű feladatait a
katasztrófavédelmi megbízottak végzik. Munkavégzésüket a polgári védelmi- és iparbiztonsági
felügyelő szakmailag ellenőrzi. A katasztrófavédelmi megbízottak illetékességi területükön a
szakmai szempontoknak és elvárásoknak megfelelően támogatják közbiztonsági referensek
munkáját, rajtuk keresztül részt vesznek a helyi szintű védekezési, helyreállítási, valamint a
polgármesterek polgári védelmi feladatainak koordinálásában.
4.1 Polgári védelmi szakterület
A polgári védelmi szakterületet összefogó katasztrófavédelmi megbízottak a Gyulai Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság működési területének két járásában az alábbi településekért felelősek:
A Gyula Járás vonatkozásában a katasztrófavédelmi megbízott illetékessége:
-

Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza településekre terjed ki.

A Sarkadi Járás (és térsége) vonatkozásában a katasztrófavédelmi megbízott illetékessége:
-

Sarkad, Sarkadkeresztúr, Méhkerék, Kötegyán, Újszalonta, Mezőgyán, Zsadány, Geszt,
Okány, Körösnagyharsány, Biharugra településekre terjed ki.

A katasztrófavédelmi megbízott a kirendeltség-vezető utasításának megfelelve részt vesz a
hatóság

ellenőrzésein,

bizonyos

részfeladatokat

nyilvántartásokat vezet.
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illetően

ellenőrzéseket

hajt

végre,

Lakosságfelkészítési feladataink: Gyula város területén 2016. április 5-én lett végrehajtva az
önkormányzatok által foglalkoztatott állampolgárok árvíz-védekezési oktatása összesen 194 fő
részvételével.

A Sarkadi

Járás

2

településére (Sarkad,

Kötegyán) vonatkozóan

a

közfoglalkoztatottak felkészítése összesen 325 főt érintett.
A települési polgári védelmi szervezetek felkészítési és riasztási gyakorlatára ősszel került sor. A
Gyulai Járás területén az elméleti felkészítésen összesen 68 fő, a riasztási gyakorlaton 36 fő vett
részt. A Sarkadi Járás és térsége 11 települése vonatkozásában összesen 150 fő lett felkészítve
és 116 főt érintett a riasztási gyakorlat. A végrehajtást minden esetben a Békéscsabai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelője értékelte.
2016. szeptember 24.-én Szarvason lett megszervezve és végrehajtva a megyei járási
mentőcsoportok

éves

törzsvezetési

terepgyakorlata.

A

gyakorlat

előkészítésében

és

lebonyolításában a Gyulai Járási Mentőcsoport 6 fővel, a sarkadi Pelikán Mentőcsoport 8 fővel
vett részt.
Kockázatazonosítási és veszély-elhárítási tervezési feladatunk során a katasztrófavédelmi
megbízottak

koordinálták

a települések

katasztrófavédelmi

besorolásának

2016.

évi

felülvizsgálatát. A besorolási kategória változtatására egyik településen sem volt szükség.
Védelmi igazgatási feladatkörünkben minkét járásban megtartottuk az évente két alkalommal
esedékes, soros helyi védelmi bizottsági (továbbiakban: HVB) üléseinket. Az ülésekre
előterjesztéseket készítettünk. A HVB-k elnökeivel és titkáraival a kapcsolattartásunk
folyamatos. Az év folyamán a HVB-k részére helyi szinten két, országos szinten négy
gyakorlatot rendeltek el.
Polgári védelmi ellenőrzéseket, telephelyi szemlét folytattunk le az ár- és belvízi védekezésbe
bevonható technikai eszközök (kotró, markoló, homlokrakodó) meglétéről. Februárban
végrehajtottuk a járások területén lévő belvíz-elvezető rendszerek és használatban lévő
záportározók ellenőrzését. A végrehajtott ellenőrzésekhez kapcsolódó adattári változásokat
szükség szerinti átvezettük. Két járásunk településeit érintő hatósági ellenőrzések és szemlék
végrehajtásáról az alábbi adatok tájékoztatnak:
•

Polgári Védelmi szakterület: 67 db

•

Tűzvédelmi szakterület:

•

Iparbiztonsági szakterület:

39 db

•

Vízügy:

12 db

•

Vis maior

2 db

2 db

A lakossági riasztó és tájékoztató eszközök ellenőrzése kapcsán novemberben 27 helyszínen
hajtottunk végre hatósági ellenőrzést.
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Hatósági nyilvántartásaink vezetése egész évben folyamatosan végzendő feladat. A
lakosságvédelmi adattár naprakészen tartása, a polgári védelmi szervezetek személyiállományváltozásának folyamatos figyelemmel kísérése és a pontosítások megtétele a közbiztonsági
referensek bevonásával történt. A tervezéssel összefüggő pontosítások és feladatok (téli időjárás
technikai eszközeinek megléte, melegedő helyek kialakításának koordinálása és a változások
jelentése) végrehajtásra kerültek.
Hatósági feladataink közül kiemelném a 2016 januárjától kezdődő hulladékszállítás ellenőrzési
tevékenységet, mely helyszíni ellenőrzéseket is vont maga után.
Vis maior eljárás lefolytatására 2016 évben két település, Okány és Kötegyán adott be kérelmet,
melyeknek a katasztrófavédelmet érintő ellenőrzési folyamata rendben lezajlott.
Belvízvédekezés: 2016. évben hat településre vonatkozóan 8 alkalommal került sor I. vagy II.
fokozatú védekezés elrendelésre:

Település neve

Belvíz és helyi
vízkár

Kötegyán

2

Mezőgyán
Okány
Sarkad
Sarkadkeresztúr

1
1
1
1

Zsadány

2

Időszak
2016.03.08 I. fok
2016.06.21 II. fok
2016.06.19 I. fok
2016.06.21 I. fok
2016.02.22 I. fok
2016.06.21 I. fok
2016.02.22 I. fok
2016.06.21 I. fok

Rendkívüli időjárási eseményhez kapcsolódóan 2016. június 17-én Okány településen jellemzően a Holt-Sebes-Köröstől északra fekvő településrészen - rendkívüli erejű viharos szél
okozott károkat. A beavatkozásban a hivatásos egységek 18 fője mellet a Pelikán Mentőcsoport
6 fővel, illetve a település önkéntesei 57 fővel vetek részt. Az eseményt követő napi bejáráson
180 lakóingatlan szemléje történt meg.
4.2 Iparbiztonsági szakterület
A Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Iparbiztonsági felügyelője által végrehajtott, a
veszélyes áruk közúti és vasúti szállításának ellenőrzésére irányuló ellenőrzéseken a
katasztrófavédelmi megbízott részt vett (Gyula és Lőkösháza térsége). Szerepet kaptunk a
veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos telephelyi ellenőrzéseken is.
2016.10.17-én végrehajtottuk a Gyulahús KFT külső védelmi tervének részgyakorlatát. A
gyakorlat során kipróbáltuk, teszteltük azt a „Vészhelyzeti jelző és tájékozató rendszer, telepített
lakosságtájékoztató eszköz”- t, melyet a cég saját költségén, jogszabályi kötelezettségek nélkül,
a lakosság biztonságát szem előtt tartva szereltetett fel az üzem és a gyulai tűzoltóság épületére.
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A lakosság riasztása az üzem területéről és a tűzoltóság ügyeletéről egyaránt lehetséges. A
riasztási gyakorlat végrehajtása sikeres volt, az Implom József Általános Iskola tanulói és
oktatói elzárkózási feladatukat végrehajtották. A gyakorlaton belüli egyéb tűzoltói feladatot a
személyi állomány szabályszerűen hajtotta végre.

5. A JÁRÁSI MENTŐCSOPORTOK
A Gyulai Járási Mentőcsoport és a Pelikán Mentőcsoport (Sarkadi Járás) a Gyulai Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság működési területén a hivatásos tűzoltó egységek beavatkozását, kiterjedt
eseményeknél az érintett területen élők mentését hivatott szolgálni. Létszámuk és technikai
felszereltségük alapvető célkitűzéseik megvalósításához illeszkedik.
A Gyulai Járási Mentőcsoport és a Pelikán Mentőcsoport létszámadatai:
Járás

Megnevezés

Megalakulás

Létszám

Gyulai
Járás

Gyulai
Járási Mentőcsoport

2013.11.08.

30 fő

Sarkadi
Járás

Pelikán
Járási Mentőcsoport

2013.10.27.

31 fő

ÖSSZESEN:

Képesség
(komponens)
Ár- belvíz elleni védekezés,
műszaki mentés
Ár- belvíz elleni védekezés,
műszaki mentés

61 fő

Nagy előrelépésnek tartom, hogy 2016. év október 26-án megalakult és sikeres törvényszéki
bejegyzést követően elkezdte tevékenységét a Gyulai Járási Mentőcsoport Egyesület. Az
egyesület célja a Gyulai Járási Mentőcsoport támogatása. Az egyesület létrehozásával
pályázatokon való részvételre, ütemes és célszerű technikai fejlesztés elkezdésére nyílik
lehetőség.
A területi rendeltetésű megyei polgári védelmi szervezetek éves összevont gyakorlatának
végrehajtására 2016. év szeptember 24-én, Szarvason került sor. A gyakorlat célja a természeti,
civilizációs és egyéb eredetű katasztrófák, veszélyhelyzetek megelőzése, az elhárítás és
helyreállítás során jelentkező polgári védelmi feladatok végrehajtására való felkészülés
gyakorlása volt.
A Körös Mentőcsoport, Dél-Békés Mentőcsoport, Körös-Kondor Mentőcsoport, Gyulai Járási
Mentőcsoport, Pelikán Mentőcsoport, a Sárrét Mentőcsoport, a Titán Mentőcsoport és a Vidra
Mentőcsoport egyes komponenseinek részvételével tartott összevont törzsvezetési-, és
terepgyakorlat 91 résztvevője az alábbi feladatokat hajtotta végre:
-

eltűnt személy kutyás kutatása, felderítés, mentés;

-

viharkárt szenvedett épület tető-szerkezetének helyreállítása;
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-

romosodott épületből és alól sérültmentés, további életveszély elhárítása;

-

víz alatti és felszíni kutatás-mentés, élővíz csatorna;

-

eltűnt személy kutyás kutatása, felderítés, mentés (kutyás + drónos kutatás).

A gyakorlaton a Gyulai Járási Mentőcsoport 6 fővel, a Sarkadi Járásban létrehozott Pelikán
Mentőcsoport 8 fővel vett részt.

Képek a gyakorlatról.

6. A HUNOR MENTŐSZERVEZET
A Hunor Mentőszervezetben való részvétel: a HUNOR hivatásos nehéz kutató-mentő
mentőszervezet tevékenységében a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság továbbra is három
fővel - egy főtiszt, két tiszthelyettes - vesz részt. 2016. évben éles bevetésre nem került sor. Az
egyik gyulai tűzoltó Angliában, egy magas szintű gyakorlaton vett részt. A hazai képzéseken
részt vettek, a nemzetközi bevetésükhöz szükséges és elengedhetetlen védőoltásokat megkapták.

7. A TELEPÜLÉSI MENTŐCSOPORTOK
2016. évben a Sarkadi Járás területén - illetve polgári védelmi illetékességi területünkön - hat
településen alakult települési mentőcsoport (Kötegyán, Méhkerék, Zsadány, Okány Biharugra,
Körösnagyharsány).

A

mentőcsoportok

minősítő

gyakorlatok

keretében

bizonyították

alkalmasságukat. Feladataik között szerepelt az előző évben Szanazugban megtartott megyei
mentőcsoport gyakorlaton bemutatott Beaver mobilgát telepítése is.
2016. év folyamán Békés Megyében 32 települési önkéntes mentőcsoport szerzett eredményes
minősítést. A települési mentőcsoportok járási mentőcsoportokkal való együttműködésének
kimunkálása és összehangolása az önkéntes mentőszervezeti tevékenység új minőségét
eredményezheti. A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési és polgári védelmi
illetékességi területén található települési mentőszervezetek adatait a 2. számú melléklet
tartalmazza.
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8. ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEK
A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén két önkéntes tűzoltó egyesület
működik:
- a Sarkad Városi Tűzoltóegyesület (továbbiakban: SVÖTE) és
- a Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület (továbbiakban: KÖTE)
A

Gyulai

Hivatásos

Tűzoltó-parancsnoksággal

mindkét

egyesület

együttműködési

megállapodást kötött. 2016. évben mindkét egyesület sikeresen vett részt a BM OKF által kiírt
szakmai pályázaton. A pályázaton elnyerhető eszközök szakmai alapon vannak kiválasztva.
8.1 A Sarkad Városi Tűzoltóegyesület
A 2015. évtől önálló beavatkozásra alkalmassá vált SVÖTE szakmai fejlődése jól érzékelhető,
az éves rendszerbeállító gyakorlatuk sikeres volt. A SVÖTE év közben részt vett a hivatásos
tűzoltóság sarkadi gyakorlatain, a Gyulai HTP-vel közös beavatkozása 10 esetben volt.
Az önálló beavatkozási képesség szakmailag magasabb minőséget feltételező működési forma,
mely technika és emberi értelemben is nagy kihívás elé állítja az egyesület tagjait. A készenlét
meghatározott és vállalt minimális óraszáma magas, a technikai eszközök karbantartottsága és
felülvizsgálati periodikája a hivatásos tűzoltóságokéval megegyező. Riasztható állapotban 4808
órán át voltak (nappal 2420; éjjel 2388 óra. Készenlétben töltött idő: 54%.
A SVÖTE 2016. évi beavatkozásairól az alábbi ábra ad további tájékoztatást:

Ugyan a SVÖTE alapszabálya szerint csak Sarkad Város területén avatkozik be, de az egyesület
2016.06.17-én a viharkárt szenvedett Okány településen 6 fővel, 7 kárhelyen végzett ideiglenes
helyreállítási tevékenységet. A Békés Megyei Tűzoltó Szövetség megkeresése alapján 2016. 06.
21-én az egyesület 2 fővel vett részt Rozsály településen a rendkívüli időjárás okozta károk
helyreállításában.
8.2 A Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület
A Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület (továbbiakban: KÖTE) 2016. évben kétszer is
szervezeti átalakuláson ment át. Az egyesület irányítása csak az év végére vált stabillá, így az a
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munka, melynek eredményeként az egyesület és a katasztrófavédelem között együttműködési
megállapodás létre jött, folytatódhat (az egyesültnek új elnöke, elnök-helyettese és parancsnoka
lett).
A KÖTE-nek 2016. évben 12 beavatkozása volt. Az egyesület kilenc esetben belvíznél
avatkozott be, egy esetben lakóház falazat-omlásának elhárításánál működtek közre, de vonultak
tűzjelző berendezés jelzéséhez és szándékosan megtévesztő jelzéshez is.

9. ÖSSZEFOGLALÁS
A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkáját értékelve elégedetten tekintek vissza az
elmúlt évre. A szaktudás és hivatástudat jól tetten érhető mindennapi munkavégzésünkben. A
katasztrófavédelem szervezetrendszerén belül ránk rótt feladatot, a tűzoltó hivatás előírt és
íratlan szabályait betartva a legjobb tudásunk szerint, a velünk szemben támasztott szakmai
követelményeknek megfelelve végeztük el munkánkat.
Az ammónia ömlés felszámolásakor bebizonyosodott, hogy tűzoltóságunkon az elméleti tudás
gyakorlati készséggel párosul. Az év közben keletkező, szakmailag kevésbé kényes esetekben is
helytálltunk,- odafigyelve, szakszerűen szolgáltuk működési területünk lakosságát.
Egy új tűzoltó jármű rendszerbe állítása kiemelt jelentőségű esemény egy tűzoltóság életében.
Ez az év erről is emlékezetes lesz számunkra. A jármű Gyulai Vár előtt megtartott rendszerbe
állító ünnepségén jól látható volt a gyulai tűzoltóság eszközparkjának korszerűsége, technikai
ereje. Az országban elsőként nálunk végrehajtott híradó ügyeleti informatikai és riasztásvezérlési átalakítás szintén mérföldkőnek számít, de jelentős előrelépés az új gáztömör
védőruhák beszerzése is.
A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi teljesítménye egy összeszokott és jól
működő szervezet képét tükrözi vissza, mely rendelkezik a további eredményes munkavégzés
feltételrendszerével.
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Mellékletek
1. számú melléklet
a. 1. táblázat
2014. év

2015.év

2016.év

87

79

Beavatkozást igénylő műszaki mentés: 117

101

104

Utólagos jelzés:

12

5

8

Téves jelzés:

63

49

64

Szándékosan megtévesztő jelzés:

3

2

7

Kiérkezés előtt felszámolt:

26

39

28

Összesen:

316

283

290

Segítségnyújtás:

13

15

33

Beavatkozást igénylő tűzeset:

95

b. 2. táblázat

MINDÖSSZESEN

Összes Műszaki mentés

Utólagos jelzés

Téves jelzés

Szándékosan megtévesztő jelzés

Kiérkezés előtt felszámolt

Beavatkozást Igénylő

Összes Tűzeset

Utólagos jelzés

Műszaki mentés

Téves jelzés

Szándékosan megtévesztő jelzés

Kiérkezés előtt felszámolt

2015.év

Beavatkozást Igénylő

Tűzeset

1

Elek

6

4

0

0

0

10

3

0

0

0

0

3

13

2

Geszt

3

2

0

0

0

5

3

1

0

0

0

4

9

3

Gyula

33

12

1

33

3

82

72

13

0

6

0

91

173

4

Kétegyháza

11

0

0

0

1

12

2

0

0

0

0

2

14

5

Kötegyán

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

2

2

6

Lőkösháza

7

1

0

3

0

11

0

0

0

0

0

0

11

7

Méhkerék

3

1

0

0

1

5

0

0

0

0

0

0

5

8

Mezőgyán

2

0

0

0

0

2

4

0

0

0

0

4

6

9

Sarkad

16

5

1

4

0

26

16

0

0

1

0

17

43

10

Sarkadkeresztúr

6

0

0

1

0

7

0

0

0

0

0

0

7

11

Újszalonta
ÖSSZESEN

0
87

0
25

0
2

0
41

0
5

0
14

0
0

0
8

0
0

17

0
0
160 101

0
0
123 283

c. 3. táblázat

MINDÖSSZESEN

Összes Műszaki mentés

Utólagos jelzés

Téves jelzés

Szándékosan megtévesztő jelzés

Kiérkezés előtt felszámolt

Beavatkozást Igénylő

Összes Tűzeset

Utólagos jelzés

Műszaki mentés

Téves jelzés

Szándékosan megtévesztő jelzés

Kiérkezés előtt felszámolt

2016.év

Beavatkozást Igénylő

Tűzeset

1

Elek

15

1

0

0

1

17

8

0

0

0

0

8

25

2

Geszt

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

3

Gyula

39

7

1

45

3

95

52

6

0

5

0

63

158

4

Kétegyháza

3

2

1

0

1

7

6

1

0

1

0

8

15

5

Kötegyán

0

0

1

1

0

2

10

0

0

0

0

10

12

6

Lőkösháza

3

1

0

7

3

14

2

0

0

0

0

2

16

7

Méhkerék

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

8

Mezőgyán

2

1

0

0

0

3

6

0

0

0

0

6

9

9

Sarkad

14

8

3

5

0

30

19

1

1

0

0

21

51

10

Sarkadkeresztúr

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

11

Újszalonta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

79

20

6

58

8

8

1

6

0

d. 4. táblázat

18

171 104

119 290

2. számú melléklet

Települési mentőcsoportok felkészítései.
Település

Név
(mentőcsoport
megnevezése)

Megalakított
mentőcsoport
létszáma (fő)

Minősített
létszám (fő)

Rendszerbeállító
gyakorlat időpontja

Minősítő gyakorlat
időpontja

Minősítés típusa

Kötegyán

Kötegyáni Települési
Önkéntes Mentőcsoport

10

0

2016. június 04

2016. június 04

Alapvető vízkárelhárítási
tevékenység, műszaki mentés

Méhkerék

Méhkeréki Települési
Önkéntes Mentőcsoport

10

0

2016. június 10.

2017. június 25.

Alapvető vízkárelhárítási
tevékenység, műszaki mentés

Okány

Okányi Települési
Önkéntes Mentőcsoport

14

0

2016. június 25.

2016. június 11.

Alapvető vízkárelhárítási
tevékenység, műszaki mentés

Zsadány

Zsadányi Települési
Önkéntes Mentőcsoport

14

0

2016. június 18.

2016. június 18.

Alapvető vízkárelhárítási
tevékenység, műszaki mentés

Biharugra

Biharugrai Települési
Önkéntes Mentőcsoport

18

0

2016. május 28.

2016. május 28.

Alapvető vízkárelhárítási
tevékenység, műszaki mentés

Körösnagyharsány

Körösnagharsányi
Települési Önkéntes
Mentőcsoport

10

0

2016. május 28.

2016. május 28.

Alapvető vízkárelhárítási
tevékenység, műszaki mentés

19

