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1. BEVEZETÉS 

A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi szaktevékenységét a vonatkozó törvények 

és belső szabályozók betartásával és végrehajtásával végezte. A személyi állomány a tűzoltás, 

műszaki-mentés, polgári védelem, iparbiztonság területén jelentkező feladatait elkötelezetten, 

magas szintű hivatástudattal hajtotta végre. Eszközeink, felszereléseink, munkatársak képesítése 

és hozzáértése eredményeként szakmailag teljes értékű évet tudhatunk magunk mögött. 

 

Működési területünkön javult az élet- és vagyonbiztonság. Szakszerű beavatkozásainkhoz 

hozzájárult a beavatkozó állomány képzettsége, az elméleti képzések gyakorlatba történő 

átültetése.  

A szakmai feladatok mellett - az elmúlt évek gyakorlatának megfelelve - aktívan részt vettünk 

az ifjúság nevelésében, kiemelt feladatként kezeltük az önkéntes tűzoltó egyesületek és a járási 

mentőcsoportok bevethetőségének növelését. 

 

2. IRÁNYÍTÁS 

A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: Gyulai HTP) szervezeti 

felépítésében, működési területében változás nem következett be,- a tűzoltóság a Békéscsabai 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség alárendeltségébe tartozik.  

A Gyulai HTP-hez tarozó két önkéntes tűzoltó egyesület - a sarkadi Városi Tűzoltóegyesület és 

a Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület - a Gyulai Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal 

együttműködési megállapodást kötöttek, munkájukat az előírt rendszerességgel ellenőrizzük, a 

munkakapcsolat folyamatos. 

A tűzoltóság vezető beosztásai betöltöttek, az irányításban részt vevők az előírt végzettségekkel 

rendelkeznek. A vezetői, irányítói kar évek óta változatlan módon, összeszokottan, kellő 

szakmai gyakorlattal végzi feladatát.  

 

2.1 Települési beszámolók 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 

törvény értelmében a tűzoltóparancsnok az önkormányzatok képviselő-testületei előtt beszámol 

a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról.  

A Gyulai HTP működési területéhez tartozó tizenegy településen a beszámolási 

kötelezettségemnek 2018. július 23-ig tettem eleget. A tűzoltó-parancsnoki beszámolót a 

képviselő-testületek kivétel nélkül egyhangúlag fogadták el. A települési beszámolók jó 

lehetőséget teremtenek a párbeszédre, kérdés felvetésekre, egyeztetésekre.  
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2.2 Létszámhelyzet 

2018. évben a Gyulai HTP személyi állományának rendszeresített létszámában változás nem állt 

be: az továbbra is 62 fő. 24/48-as szolgálati időrendben 57 fő dolgozik, a szolgálati csoportok 

létszáma egyaránt 19 fő. Létszámhiányunk az év során nem volt. Hivatali munkarendben a törzs 

öt tagja dolgozik, illetve a tűzoltóság mindennapi tevékenységét öt fő közfoglalkoztatott 

munkatárs segítette (2018. novemberétől 4 fő).  

 

2.3 Elismerések 

2018. évben Szent Flórián-nap alkalmából két kollégánk vehetett át polgármesteri emléktárgyat. 

Igazgatói emléktárgy elismerést egy fő kapott. Flórián napon ez évben is ünnepélyes váltás 

során emlékeztünk meg hivatásunkról. 

 

2.4 Munkavédelmi tevékenység 

A tűzoltóparancsnokság teljes személyi állománya rendelkezik az előírásnak megfelelő 

minőségű és számú egyéni védőeszközzel (védőruhából mindenkinek két garnitúra van). 

A félév során a Gyulai Mentőszolgálat munkatársai tűzoltóink számára elsősegélynyújtás 

ismeretekből tartottak képzést, míg egy hivatásos gépjárművezető-oktató KRESZ-oktatást 

tartott. 

A laktanya állagmegóvása az év során folyamatos volt A kisebb javítások mellett tetőt 

készítettünk az aggregátor fölé, egy felesleges válaszfal kibontásával megnöveltük a 

kondicionáló terem hasznos alapterületét, illetve a régi épületrész raktárába világítást építettünk 

ki. A leltározási feladatokat 2018. évre nézve végrehajtottuk.  

 

2.5 Kommunikációs tevékenység, rendezvényeink, versenyek 

A tűzoltósággal kapcsolatos kommunikációért a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

sajtószóvivője a felelős. Helyben, Gyula város hetilapjában a Gyulai HTP-vel kapcsolatos hírek 

heti rendszerességgel, külön rovatban jelentek meg. Tűzmegelőzési témával kapcsolatban, - 

települési beszámolók kapcsán, a helyi médiákban, előadások keretében - összesen 98 sajtó 

megjelenésünk volt. 

A tűzoltó autó- és technika bemutatók továbbra is népszerű programjai az oktatási 

intézményeknek: óvodákban, iskolákban huszonkilenc alkalommal jelentünk meg, illetve jöttek 

hozzánk. Gyermeknapon - az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kezdeményezett 

„Nyitott szertárkapuk” program keretében - vártuk és fogadtuk a tűzoltók munkájára kíváncsi 

érdeklődőket. 
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2018. év június 14-én Gyula Város Önkormányzatának Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma 

szervezésében Gyulán, a Vértanúk útján, a mentőszolgálat, a rendőrség, a tűzoltóság és további 

öt szervezet közreműködésével diszkó baleset szimulációt tartottunk, melyre a helyi 

gimnáziumok felsőbb éves diákjai és a média munkatársai jöttek el.  

Segítséget nyújtottunk a Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, 

Alapfokú Művészeti Iskola rendészeti szakképzésében résztvevő tanulói számára a 

katasztrófavédelemmel összefüggő szakmai gyakorlati képzésben. 

A Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezésében Békésen, a Dánfoki Üdülőtelep 

területén rendezett Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny helyi fordulóján a gyulai járás két 

iskolájából két csapat nyolc fővel, míg a sarkadi járás három iskolájából hét csapat huszonnyolc 

fővel indult.  

Tűzoltóságunkat Poór Gábor c. tű. ftörm. képviselte a BM OKF 2018. évi Országos 

Úszóbajnokságán, ahol Békés Megye csapatban 1. helyezést ért el. Képviseltük megyénket az 

Országos Fekvenyomó bajnokságon is, ahol egy gyulai tűzoltó egyéni III. helyezést ért el. 

Békés Megye csapata II. helyezést ért el a BM OKF 2018. évi Terepfutó bajnokságán, ahol 

tűzoltóságunkat egy szerparancsnoki beosztás betöltő kolléga képviselte. 

Idegenforgalmi szezonban a Gyulai Várnál szinte minden héten volt rendezvény. A 

szervezőkkel való kapcsolattartás az időjárási anomáliák kialakulásának veszélye kapcsán 

alapvető fontosságú. A biztonsági tervek megismerése a szolgálatparancsnokoknak is kötelező. 

A város kiemelt rendezvényén, - a Pálinka Fesztiválon - már az építés munkálatait is 

figyelemmel kísértük.  

 

3. TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET 

A Gyulai HTP működési területének sajátosságaiban változás nem következett be, az 

Lőkösházától Gesztig húzódik,- tizenegy település tartozik hozzánk. A működési terület 

sajátosságai az alábbiak: közúti határátlépés Gyulán (44-es főút) és a Méhkeréki 

határátkelőhelyen - esetenként Eleken - lehetséges, vasúti személy- és áruforgalom 

Lőkösházánál és Kötegyán településnél van. Számolni kell a Fekete- és a Fehér körös árvízi 

veszélyeztetésével. Gyula város kiemelkedő idegenforgalmú város, számos megyei hatáskörű 

intézménnyel.  

 

3.1 Ingatlan, gépjárművek 

A laktanya műszaki állapota megfelelő, a személyi állomány elhelyezése megfelel a kor 

követelményeinek. Az állagmegóvás folyamatos, az az állomány és a közfoglalkoztatottak 

részvételével zajlik.  
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A tűzoltóparancsnokság az alábbi gépjárművekkel rendelkezik:  

• R16 HEROS AQUADUX-X 4000-es típusú gépjármű-fecskendővel (2 éves);  

• Mercedes MB 4000 típusú gépjármű-fecskendővel (19 éves); 

• Renault Kerax 420.19 4x4 típusú vízszállító gépjárművel (13 éves); 

• Renault Bronto Skylift F42 RLX típusú magasból-mentő gépjárművel (16 éves); 

• Opel Campo típusú tűzoltásvezetői járművel (19 éves). 

• Rocsó 5,9 típusú mentőhajó  

2018. évi technikai beszerzések: 

 az év során egy új, nagy teljesítményű sűrített levegős kompresszor lett beállítva az új 

szertárba, a gépjármű-fecskendők gyorsindító rendszeréhez; 

 Egy Vetter emelőpárna készletet; 

 2 db új Rosenbauer tűzmegközelítő ruházatot;  

 Füstgépet; 

 Két pár védőkesztyűt (melyeket elektromos autók baleseténél kell használni)  

 Egy Mast Pumpen típusú búvárszivattyú 

Járműveinket, kisgépeinket rendszeresen karbantartjuk, így azok feladatuk ellátására 

alkalmasak.  

 

3.2 Tűzoltás, műszaki mentés 

A Gyulai HTP elsődleges működési területéhez tartozó 11 településen 2018. évben 157 tűzeseti 

kategóriába, 177 műszaki mentési kategóriába tartozó esemény történt. Segítségnyújtásra - más 

tűzoltóság megsegítésére - negyvenegy esetben vonultunk.  

Az elmúlt évhez képest az összes eseményszám kis mértékben csökkent (2,6 %). A téves 

jelzések száma 47-ről 58-ra nőtt, ezen belül a tűzjelző berendezése által adott téves jelzések 

aránya szinte változatlan maradt (43). A szándékosan megtévesztő jelzések száma hétről kettőre 

csökkent (mindkettő Sarkad településről érkezett). A tűzesetek száma csökkent, ezen belül 

elsősorban a lakástüzek száma maradt el a tavalyitól. A műszaki mentések száma 21 %-kal nőtt. 

A területtüzek aránya alacsony volt. Beavatkozásaink döntő többségét I-es vagy I-es kiemelt 

riasztási fokozatban számoltuk fel.  

II-es riasztásunk az év során nyolc esetben történt; hat esetben tűzesethez, két alkalommal 

műszaki mentéshez lett elrendelve ez a riasztási fokozat. III-as és IV-es kiemelt riasztási 

fokozatú riasztás négy alkalommal volt. 
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A 2018. évi beavatkozások alakulásáról az alábbi táblázatok adnak tájékoztatást: 

 

A 2018. évi beavatkozásaink települési eloszlása az alábbi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. évben működési területünkön tűzesettel összefüggésben haláleset nem következett be. 

Tűzvizsgálati eljárás négy tűzesettel kapcsolatban indult; két esetben bűncselekmény alapos 

gyanúja, két esetben szakmai okok miatt.  

 

3.3 Kétegyházi események 

Kétegyházán és térségében 2018. évben huszonkét esetben avatkozott be a tűzoltóság: tizenhét 

tűzeseti, öt műszaki mentési kategóriába tartozó esemény történt (ez az előző évihez képest 

tizenöt százalékos csökkenést jelent). A tűzesetek döntő többsége tarló, száraz fű és nádas 

égését jelentette; egy esetben vonultunk vasúti mozdony tüzéhez, és egyszer a művelődési ház 

tűzjelzőjének téves jelzéséhez. Műszaki mentéseink közúti baleset, beteg személyek mozgatása, 

gázszivárgás és fakidőlés elhárítása voltak. 
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3.4 Képzések, szakterületi ellenőrzések 

Minden tűzoltó számára kiemelt feladat a tűzoltói ismeretek szinten tartása és fejlesztése. A 

kiképzést az éves ciklikus tervben meghatározott tematika szerint hajtottuk végre. A félévi és év 

végi vizsgákat teljesítettük, tűzoltóink az országos átlag fölötti eredményt értek el.  

 

3.5  Gyakorlatok 

A gyakorlatok végrehajtása kapcsán elsődleges célkitűzésünk az alapvetően fontos beavatkozási 

mozzanatok begyakorlása és a helyismeretszerzés. Éves gyakorlattervünk összeállítása során a 

tűzoltás-taktikai szempontból hangsúlyosabb intézményekre fókuszáltunk. A helyszínek 

évenkénti változtatásával működési területünk alapos megismerését érjük el. A helyismereti és 

szituációs begyakorló gyakorlatok végrehajtása minden esetben parancsnoki és/vagy 

parancsnok-helyettesi részvétellel történt.  

 

Három alkalommal tartottunk roncsvágási gyakorlatot egy gyulai autóbontóban, illetve két 

esetben szerveztünk külső helyszínen favágási gyakorlatot. A meghatározott rendkívüli 

oktatásokat végrehajtottuk. A helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatok végrehajtása a 

parancsnokságunkon a gyakorlattervben meghatározottak szerint történt: 15 db helyismereti és 4 

db szituációs gyakorlatunk volt. Az éves gyakorlat tervnek megfelelően 6 db parancsnoki 

ellenőrző gyakorlatot hajtottuk végre. Sarkadi gyakorlatainkba a sarkadi Város Tűzoltó-

egyesületet bevontuk.  

 

3.6 Önkéntes tűzoltó egyesületek 

A Gyulai HTP működési területén két önkéntes tűzoltó egyesület működik: a sarkadi Városi 

Tűzoltóegyesület és a Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület.  

A Gyulai HTP vonatkozásában mindkét egyesület együttműködési megállapodással 

rendelkezik. Ezen egyesületek a BM OKF által kiírt szakmai pályázatokon évek óta 

rendszeresen és eredményesen vesznek részt,- ez 2018-ban is így történt. A pályázott eszközök 

kiválasztása egyeztetéssel, szakmai alapon történik. Az ÖTE-k jogszabályváltozásokról való 

tájékoztatása folyamatos.  

 

 

4. POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET 

A polgári védelmi szakterület szakmai felügyeletét a Békéscsabai Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségi polgári védelmi felügyelője látja el. A katasztrófavédelmi megbízott illetékessége 
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a Gyulai Járásban Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza településekre, míg a Sarkadi Járásban 

Sarkad, Sarkadkeresztúr, Méhkerék, Kötegyán, Újszalonta, Mezőgyán, Zsadány, Geszt, Okány, 

Körösnagyharsány, Biharugra településekre terjed ki. A polgári védelmi munka végrehajtásában 

számos ciklikusan visszatérő feladat van,- ilyen a települések katasztrófavédelmi besorolása, a 

veszély-elhárítási tervezés, a tervekben meghatározott beavatkozói állomány felkészítése, 

kiképzése. 

 

4.1 Járási mentőcsoportok, HUNOR mentőszervezet  

Kiterjedt és nagyszámú esemény bekövetkezésekor a hivatásos tűzoltó egységeket 

beavatkozásaikban a mentőcsoportok is segítik (a Gyulai Járásban a Gyulai Járási 

Mentőcsoport, a Sarkadi Járásban a Pelikán Mentőcsoport). Létszámuk és technikai 

felszereltségük illeszkedik alapvető célkitűzéseik megvalósításához. 

 
A Gyulai Járási Mentőcsoport és a Pelikán Mentőcsoport létszámadatai 2018. évben: 

 

Járás Megnevezés Megalakulás Létszám Képesség 
(komponens) 

Gyulai 
Járás 

Gyulai 
Járási Mentőcsoport 

2013.11.08. 28 fő 
Ár- belvíz elleni védekezés, 

műszaki mentés 

Sarkadi 
Járás 

Pelikán 
Járási Mentőcsoport 

2013.10.27. 31 fő 
Ár- belvíz elleni védekezés, 

műszaki mentés 

 ÖSSZESEN: 59 fő  

 

A Gyulai Járási Mentőcsoport célkitűzéseit szolgálni hivatott Gyulai Járási Mentőcsoport 

Egyesület ez évben is részt vett az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2018. évre kiírt 

pályázatán. A pályázat segítségével vágásbiztos védőruhát és téli ruházatot kaptunk.  

A két mentőcsoport hét-hét fővel vett részt 2018.09.15-én a Mezőberény város területén 

megtartott területi rendeltetésű megyei polgári védelmi szervezetek éves összevont 

törzsvezetési- és terepgyakorlatán.  

 

A Hunor Mentőszervezetben – amely a BM. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

szakmai irányításával működik - való részvétel: a Gyulai HTP a HUNOR hivatásos nehéz 

kutató-mentő mentőszervezet tevékenységében továbbra is három fővel vesz részt (egy főtiszt, 

két tiszthelyettes). 2018. évben éles bevetésre nem került sor. A nemzetközi bevetésükhöz 

szükséges védőoltásokat megkapták. A főtiszt kollégának az év során alegységvezetői 

tanfolyamon kellett részt vennie.  
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5. IPARBIZTONSÁGI SZAKTERÜLET 

A Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezetője a hatósági osztály 

kiemelt főelőadóján keresztül vonja be az iparbiztonság terén jelentkező feladatokba a Gyulai 

HTP katasztrófavédelmi megbízottjait (továbbiakban: KVMB-s) 

 

5.1 Ellenőrzésekben való részvétel 

A veszélyes áruk közúti és vasúti szállításának ellenőrzését közvetlenül a Békéscsabai 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági felügyelője irányítja. Az ellenőrzések 

jellemzően Gyula, Lőkösháza és Kötegyán térségére irányultak; a feladatok ADR közúti 

ellenőrzés, ADR telephelyi ellenőrzés, RID vasúti jármű ellenőrzés, RID telephelyi ellenőrzés 

és üzemazonosítás területén valósultak meg.   

A Gyulahús Kft. Kétegyházi úti telephelyén 2018.11.21.-én súlyos káresemény elhárítási terv 

gyakorlat végrehajtására, ezt követően Gyula Város Külső Védelmi Tervgyakorlatában foglaltak 

részleges végrehajtására került sor. 2018. évben a Gyulahús KFT vezetése Kétegyházi úti üzeme 

területén is kiépítette azt a lakosság tájékoztató és riasztó rendszert, amit a Béke sugárúti 

telephely estében két évvel korábban csináltatott. A rendszer ammónia ömlés esetén 

használandó. A Gyulai HTP ügyeletéről is üzembe hozható, csakúgy, mint a másik üzemrész 

esetében. A cég jelentős beruházást hajtott végre a tűzjelző központok modernizálása terén is. 

 

6. EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 

 

 Az árvíz elleni felkészülés jegyében megtörtént az Erőforrás igénybevételi tervvel 

kapcsolatos felkészítés és technikai eszköz ellenőrzés.  

 Végrehajtottuk a települési csapadékvíz elvezető rendszerek ellenőrzését a belvízi 

elöntések megelőzése, valamint a bekövetkezett vízkárok mértékének csökkentése és a 

hatékonyabb beavatkozás támogatásának előkészítése érdekében.  

 Tavasszal végrehajtottuk a szabadtéri tűzesetek kockázati helyszíneik ellenőrzését.  

 A Helyi Védelmi Bizottságok éves ülései április és november hónapokban zajlottak le. 

Tájékoztatást adtunk az árvízi veszélyeztetésre, illetve a téli időjárási anomáliák 

felszámolására irányuló törekvéseinkről. 

 A 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján minden évben végrehajtjuk a települési és 

járási szintű veszély-elhárítási tervek pontosítását.  

 A települési önkormányzatok a település közigazgatási területére vonatkozóan a 

védekezésben érintett szervezetekkel közösen végzik a vízkár-elhárítási létesítmények 

őszi felülvizsgálatát.  
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 Szeptember hónapban megtörtént a települések katasztrófavédelmi besorolásának 

felülvizsgálata.  

 2018. év novemberében lett végrehajtva a települési köteles polgári védelmi szervezetek 

közül a műszaki és kárfelszámoló és az egészségügyi egységek felkészítési terv alapján 

történő felkészítése, illetve az infokommunikációs egységek riasztási gyakorlata.  

 Októbertől kezdődően került sor a melegedőhelyek és az emelésre, vontatásra alkalmas 

technikai eszközök ellenőrzésére.  

 A téli rendkívüli időjárási viszonyok katasztrófavédelmi feladatainak kezelésére való 

felkészülés érdekében a lakosság, illetve a közúton közlekedők ideiglenes elhelyezésére 

alkalmas melegedő helyek adatainak pontosítására került sor. Végrehajtottuk a kamion 

mentésre alkalmas technikai eszközök telephelyi ellenőrzését is.  

 A kéménytüzek és CO mérgezések megelőzése érdekében 4 helyszínen 90 fő 

részvételével lakossági tájékoztatást tartottunk idősek részére. 

 2018. novemberétől végrehajtottuk az országosan meghirdetett „Ne gyújtsa, gyűjtse” 

kampányban előírt feladatokat. A hulladékok gyűjtésével és kezelésével, a tüzelő-fűtő 

berendezések helyes használatával, a CO és füstérzékelő eszközök jelentőségével 

kapcsolatos tájékoztató előadásokat hét helyszínen 514 fő hallgatta meg. Az előadásokat 

követően plakátokat helyeztünk ki a helyszíneken és az önkormányzatoknál. 

 

7. ÖSSZEFOGLALÁS 

A Gyulai HTP 2018. évben elérte szervezeti célkitűzéseit. A munkavégzés színvonala megfelelt 

a katasztrófavédelem szervezetrendszerén belül velünk szemben támasztott követelményeknek, 

és kielégítette a hivatásunkból adódó, saját magunk által, önmagunkkal szemben 

megfogalmazott elvárásokat is.  A tűzoltó bajtársiasság, összetartás, mindennapi 

munkavégzésünk alappillére, melyet hivatástudat és szaktudás tesz teljessé.  

 

Gyula, 2019. május 16. 

 

Zanócz István tűzoltó alezredes 
tűzoltóparancsnok  

 


