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1. BEVEZETÉS
2015. évben a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltási, műszaki-mentési, polgári
védelmi és iparbiztonsági alaptevékenysége mellett e szakterületekhez kapcsolódó hatósági
jellegű ellenőrzési, valamint védelmi-igazgatási feladatokat látott el. Részt vett a térség
ifjúságának nevelésében, az önkéntes mentési mozgalom kiterjesztésében, fenntartotta és
működtette a részére biztosított mentőeszköz-állományt és ingatlant.
Kiegyensúlyozott működésünk megőrzése mellett megfeleltünk a velünk szemben támasztott
szakmai elvárásoknak, magas szintre emelve a tűzoltó hivatás lényegének tekintendő legfőbb
célkitűzést, a segítségnyújtást, törekedve mindannak kiteljesítésére, amire tűzoltó eskünk
kötelez minket.

2. VEZETÉS, HUMÁN SZAKTERÜLET
2.1 Létszámhelyzet
A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság személyi állományának rendszeresített létszáma 63
fő, a beszámoló írásakor alkalmazásban összesen 61 fő állt. A 24/48-as szolgálat beosztásban
rendszeresített létszám 58 fő: az „A”-„B”-„C” szolgálati csoport létszáma 19-19-20 fő. A
hivatali munkarendben dolgozó 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 négy fő közfoglalkoztatott
státuszban lévő munkatárs segíti.
A szolgálati csoportokat tapasztalt szolgálatparancsnokok és rajparancsnokok irányítják,
valamennyien tisztek.

2.2 Igazgatási, ügyviteli munka
A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkatársai az ügyviteli tevékenységet 2015. év
elejétől új iratkezelési rendszerre átállva végezték. Az új szoftver (Robot Zsaru NEO)
kezelésének elsajátítása megtörtént, irattárazási feladatainkat egész évben végeztük (iratkezelés,
iktatás, zárás).

A szakmai információk érintettekhez történő eljutása a vezetői fórumrendszer előírt metodikáját
alkalmazva (napi/heti/havi periodika) valósult meg, így a munkatársak naprakészek voltak a
jogszabály változások és új feladatok vonatkozásában.

3

2.3 Személyzeti munka
A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója a
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója.
Két munkatársunk első tiszti kinevezésére – beosztásuk megtartása mellett – az év közepén
került sor. A készenléti szolgálat ellátásához szükséges létszám rendelkezésre állt, a beosztotti
állomány vonatkozásában a mozgás minimális volt. A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóság és az
Orosházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományába és állományából lettek áthelyezve
munkatársak.

Elismerés és elmarasztalás tekintetében egyaránt éltünk javaslattevő lehetőségeinkkel.

Jutalmak, elismerések: 2015. évben Szent Flórián-nap alkalmából polgármesteri emlékplakettet,
és igazgatói emlékérmet vehetett át két kollégánk. Soron kívül főtörzsőrmesterré egy főt
léptettek elő.
Fegyelmi eljárás: Fegyelmi eljárás három fővel szemben indult. Az események csekély súlyuk
miatt jelentős jogkövetkezményt nem vontak maguk után.

Az időszakos orvosi vizsgálatok 2015. évben megtörténtek, sem fizikai, sem pszichológiai
alkalmatlanság nem merült fel. A fizikai erőnléti felméréseket az év végéig végrehajtottuk, 32
fő ért el kiváló eredményt.

2.4 Munkavédelmi tevékenység
2.4.1. Munkavédelmi ellenőrzések és tapasztalataik
a. ellenőrzések száma és fajtája:
Ellenőrzés típusa

átfogó

utó

cél

bejárás

egyéb

összesen

Ellenőrzések
száma
Gyulai
HTP

1

1

0

1

1

4

A parancsnokság munkavédelmi bejárása során jelentős hiányosság nem lett feltárva.
Alkoholszondás ellenőrzést napi rendszerességgel végzünk. 2015. évben 4577 vizsgálat történt,
pozitív eredmény nem volt. (Megfelelő készülékkel rendelkezik a parancsnokság.)

4

2.4.2. A munkavédelmi szakemberek foglalkoztatásának helyzete

A Gyulai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon a parancsnok-helyettes és a műszaki-biztonsági
tiszt

látja

el

az

egészségvédelmi

megbízotti

feladatokat,

akik

a

BM

Országos

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) által szervezett egészségvédelmi
képzésen részt vettek és munkavédelmi vizsgát tettek.

2.4.3. A munkavédelmi oktatások és vizsgáztatások helyzete, biztonságtechnikai felülvizsgálatok

A hivatásos jogviszonyú munkavállalók rendszeresen részesülnek munkavédelmi oktatásban
(előzetes, ismétlődő, soron kívüli).
Oktatás
típusa
Oktatottak
száma (fő)

előzetes

ismétlődő

rendkívüli

elsősegélynyújtási

2

115

71

0

A munkavédelmi oktatások témája a kisgépek kezelése, a potenciális veszélyforrások
megismerése, a kockázatértékelés ismertetése mellett az egyéni védőeszközök, felszerelések
helyes használata. A tanulságos balesetek ismertetése rendkívüli munkavédelmi oktatások
keretében történt meg.

Soron kívüli oktatás keretében történt meg a Bronto Skylift F42RL típusú emelőkosaras
gépjármű üzembe helyezésekor a gépjármű vezetésével és kezelésével érintett állomány részére
az emelőkosaras gépjárművek munkavédelmi és biztonságtechnikai előírásairól, a telepítés
szabályairól, a biztonságos munkavégzésről, a karbantartással kapcsolatos munkavédelmi
előírásokról szóló képzés. A BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ szervezésében
2015.01.12-16-ig 11 fő végezte el a 66 órás emelőkosaras gépjármű-kezelői szaktanfolyami
képzést. Részükre megtörtént az oktatás az emelőkosaras gépjárművek munkavédelmi és
biztonságtechnikai előírásairól.

A Gyulai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon a biztonságtechnikai felülvizsgálatokat
folyamatosan hajtjuk végre. A műszaki-biztonsági tiszt az eszközök felülvizsgálatát
folyamatosan figyelemmel kíséri, azokról nyilvántartást vezet.
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A tűzoltóság teljes személyi állománya rendelkezik az előírásnak megfelelő minőségű és számú
védőeszközzel (védősisak, védőkesztyű, bevetési ruházat, védőcsizma stb.).

2.4.4. A munkahely, létesítmény kialakítása, állapota

A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épületének kialakítása és állapota a 2012. évi
laktanya bővítést, átalakítást követően megfelel a kor követelményeinek. Az állagmegóvás
2015. évben is a parancsnokság személyi állománya közreműködésével, a közfoglalkoztatottak
segítségével valósult meg.

2.4.5. A munkabalesetek számának alakulása:

2015. évben 3 db szolgálati baleset és 5 db otthoni, nem szolgálati baleset következett be. A
balesetek maradandó egészségkárosodással nem jártak.

2.5 Kommunikációs és sajtó tevékenység, rendezvényeink, versenyek
2015. évben is a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője koordinálta a
kommunikációs tevékenységet - megyei és helyi szinten egyaránt. A Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján az aktuális események éppúgy megtalálhatóak
voltak, mint a lakosságot érintő legfontosabb információk, közérdekű tájékoztatások. A Gyulai
Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal kapcsolatos hírek ezen kívül heti rendszerességgel jelentek
meg a Gyulai Hírlapban, Gyula város hetilapjában is.

Összesen 16 alkalommal tartottunk tűzoltó autó- és technika bemutatót óvodákban, iskolákban
és rendezvényeken. A Magyar Televízió M1 csatornája élőben közvetítette egy feszítő-vágó
gyakorlatunkat, illetve felvételről a december hónapban rendezett konténertűz bemutatónkat,
melynek célkitűzése a karácsonyi ünnepkör tűzveszélyességére történő figyelemfelhívás volt.
Ezen túlmenően sajtónyilvános jégről mentési gyakorlatot tartottunk a gyulai csónakázó tó
jegén a Körös Mentőcsoport tagjaival, ahol vízből mentési és kutatási feladatot hajtottunk végre.

Gyermeknapon - igazodva az OKF által kezdeményezett „Nyitott szertárkapuk” programhoz ismét nyílt nap keretében vártuk és fogadtuk a tűzoltók munkájára kíváncsi érdeklődőket.
Segítséget nyújtottunk a Harruckern János Közoktatási Intézmény katasztrófavédelmi
összefüggő szakmai gyakorlat képzésének és vizsgájának lebonyolításában (járművek, eszközök
biztosítása és vizsgáztatás).
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Flórián napon ünnepélyes, csapatzászlóval végrehajtott szolgálatváltással emlékeztünk meg
hivatásunkról.

A Sarkad városi 1-es és 2-es számú általános iskola csapatai bejutottak és derekasan helytálltak
a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség által rendezett Katasztrófavédelmi Ifjúsági
Versenyen.

Tűzoltóságunk részt vett a „Wagner József labdarúgó emléktornán” Békéscsabán, képviseltük
megyénket a BM OKF 2015. évi Országos Úszóbajnokságon (IV. helyezés), illetve egy
kollégánk

indult

az

Orosházán

megrendezett

„TFA-Orosháza”

nemzetközi

tűzoltó

sportbajnokságon, ahol korosztályi I. helyezést ért el.

2015.04.26-án a katasztrófavédelem megyei történetében első alkalommal, gyulai helyszínen, a
Gyulai Vár előtt a rendőrséggel közös rendőr- és tűzoltónapot tartottunk (Szent Flórián és Szent
György nap). Az esemény szervezésében és lebonyolításában tűzoltóságunk a meghatározott
mértékben vett részt.

3. TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET
A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a megye határ menti szakaszán, Lőkösházától
Gesztig teljesíti tűzoltási és műszaki mentési kötelezettségeit. A működési területen Gyulán (44es főút) és Kötegyán településnél lehetséges a közúti határátlépés, míg Lőkösházánál Románia
irányába vasúti személy- és áruforgalom történik. A Fekete- és a Fehér körös árvízi
veszélyeztetése és a székhelytelepülés országosan is kiemelkedő idegenforgalma emeli ki a
város jelentőségét, azon túl, hogy számos megyei hatáskörű intézménynek is helyet ad (megyei
kórház, BV Intézet, Törvényszék stb.). Az árvízi veszélyeztetés csökkentése érdekében mindkét
körösön árvízi kapuk épültek, melyek - a víz tervszerű beengedésével - csökkentették az
árvízveszélyt.

3.1 Tűzesetek, beavatkozások
A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság elsődleges működési területéhez 11 település
tartozik. 2015. évben működési területünkön 157 tűzeset - ebből 41 téves jelzés -, 123 műszaki
mentés, 15 segítségnyújtás, 2 szándékosan megtévesztő jelzés, 5 utólagos tűzeset történt. (Éves
viszonylatú összehasonlító diagramok az 1. számú mellékletben találhatók.)
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Az elmúlt évhez képest a tűzesetek, a téves jelzések és a szándékosan megtévesztő jelzések
száma is csökkent. A hatékony megelőző tevékenységnek, a szigorú szabályozásnak, a
jogkövető magatartásnak és a viszonylag csapadékos nyári időjárásnak köszönhetően a
tűzeseteken belül a területtüzek aránya tovább csökkent.
Beavatkozásaink jelentős részét I-es vagy I-es kiemelt riasztási fokozat alkalmazásával
számoltuk fel, mely többnyire Gyula I-es, Gyula II-es és Gyula Vízszállító gépjárművek
riasztását és bevetését jelentette. Jelentős tűzoltó erő bevonását igénylő, kiemelkedőnek
minősíthető tűzeset működési területünkön nem következett be, összesen egy II-es és egy III-as
kiemelt riasztási fokozatú eseményünk volt. II-es kiemelt riasztási fokozatban lett eloltva egy
méhkeréki családi ház tüze, mely a garázsra, melléképületre és az ott tárolt anyagokra is
átterjedt. III-as kiemelt riasztási fokozat mellet lett eloltva egy a Sarkad határában keletkezett
területtűz, melyben 80 hektár legelő, tarló, száraz fű, csemete erdő és körbálák égtek.

A 2015. évi beavatkozások alakulásáról az alábbi táblázatok adnak tájékoztatást:
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A 2015. évi beavatkozással összefüggő bejelentések települési eloszlása az alábbi:

A szándékosan megtévesztő jelzések száma 2015. évben kettő volt, ami jelentős eredmény a
korábbi évek viszonylatában, hiszen ez a szám 2010-ben még 23 volt. A két szándékosan
megtévesztő jelzés közül egy Sarkadról, egy Gyuláról érkezett.

Tűzesettel összefüggésben 2015. évben működési területünkön nem következett be haláleset, az
csak műszaki mentésekkel kapcsolatban fordult elő, 5 esetben. Három esetben lakásában
elhunyt személyhez kellett bejutnunk, egy személy kútból és egy személy tóból kiemelésében
vettünk részt. Tűzvizsgálati eljárás megindítását és lefolytatását hét tűzesettel kapcsolatban
kezdeményezte a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Ezek közül hat esetben sikerült
megállapítani a keletkezés okát, egy esetben az ismeretlen maradt.

Gépjárműfecskendőinken mobil telefon és digitális fényképezőgép található, hőkamerával
rendelkezünk. Beavatkozásaink közben tűzoltó technika nem sérült meg, vonulásaink során
közúti baleset nem történt.

3.2. Kétegyházi események
Kétegyháza nagyközség területéről 2015. évben tizennégy tűzoltósági reagálást eredményező
bejelentés érkezett. Tizenkettő tűzeseti kategóriába, míg kettő műszaki mentési statisztikába
tartozó esemény volt. A tűzesetek közül négy esetben – kisebb-nagyobb területen- avar és
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száraz fű égett, de trágyakazal tüzéhez is vonulnunk kellett. Kéménytűz három esetben fordult
elő, kazánház, garázs és gáztűzhely is lángra kapott. Egy alkalommal tehergépjármű gyulladt ki.
Két műszaki mentéssel volt kapcsolatos beavatkozásunk során fa eltávolításra illetve holttest
kiemelésére került sor.
Tűzvizsgálati eljárás megindítására nem került sor.

3.3. Szakterületi tevékenység
A tűzoltóparancsnok-helyettes a tűzoltósági szakterület szakmai vezetőjeként felelős a tűzoltásiés műszaki mentési tevékenység szakszerű végrehajtásárért.

Év közben aktualizáltuk és módosítottuk a Tűzoltási- és műszaki mentési tervek, valamint a
Műveleti Tervek adatait. Havi naptári és ellenőrzési terveket készítettünk és terjesztettünk fel,
ezzel elősegítve a tervszerű faladat ellátást. A készenléti ügyelet végrehajtását a parancsnok és
helyettese heti ütemezésben, egymást váltva bonyolítja, csakúgy, mint a helyben végrehajtott
szolgálat ellátás és szolgálat váltás ellenőrzéseket.

2015. év végére minkét járás minden települése rendelkezett avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó önkormányzati rendelettel. A rendeletek megalkotása érdekében, - a széleskörű
tájékoztatást célul tűzve ki - részt vettünk a hatóság által szervezett lakossági fórumokon (pl.
Sarkadi Polgármesteri Hivatal). Figyelemmel kísértük Gyula város szabadtéri rendezvényeit,
fesztiváljait, - különös tekintettel a zenés-táncos rendezvény-tartásra, kisebb összejövetelek
vonatkozásában az időjárási anomáliák előállási lehetőségére, a tájékoztatásra.

A helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatokon való parancsnoki vagy parancsnokhelyettesi részvétel az erre vonatkozó intézkedésben meghatározott módon történt meg.

3.4 Képzések, ellenőrzések
Képzésünket az éves kiképzési tervünkben meghatározott tematika szerint végeztük. A hét első
három napján elméleti képzéseket, csütörtökön különböző típusú gyakorlatokat tartottunk,
pénteken a szakfelszerelések karbantartása hajtjuk végre, szombaton körletrendezés történik.
Szerelési foglalkozás a hét minden napján van.

Katasztrófavédelmi közösségi szolgálaton - működési területünkről - 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
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Zoltán Gimnázium és Kollégium tanulói vettek részt: összesen 53 fővel, 997 órában. A
működési területünkön kívülről további hat iskola tanulóival foglalkoztunk.
3.5 Gyakorlatok
Éves

gyakorlattervünk

összeállítása

során

törekszünk

a

fontosabb,

hangsúlyosabb

intézményekre fókuszálni, amellett, hogy bizonyos időközönként igyekszünk eljutni a tűzoltástaktikai szempontból kevéssé hangsúlyos helyszínekre is. 2015. évben 15 helyszínen hajtottunk
végre helyismereti gyakorlatot, 4 helyszínen szituációs begyakorló gyakorlatot és 6 esetben
tartottunk ellenőrző gyakorlatot (2. sz. melléklet). Minden gyakorlatunkat az éves tervben
meghatározottaknak megfelelően hajtottunk végre.

A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal rendszeressé vált a parancsnoki ellenőrző
gyakorlatokon történő együttműködés, azokon a viszonosság elvét követve veszünk részt. Ezen
túlmenően ebben az évben is közös feszítő/vágó gyakorlatot hajtottunk végre egy gyulai
autóbontóban - mely gyakorlatról a televízió élő adásban számolt be.

2015. év decemberében a Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben kirendeltségi
gyakorlatot tartottunk, szintén a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkatársainak
bevonásával.

Soron kívüli helyismereti foglalkozást tartottunk a megyei kórház építési munkálatainak
végzése közben. A megye más tűzoltóságainak részvétele mellett zajlott le megyei ellenőrző
gyakorlatunk, melyet a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházban tartottak számunkra. 2015.
évben sikertelen ellenőrző gyakorlatunk nem volt, a gyakorlatok kivétel nélkül elfogadottnak
minősültek.

A Sarkad Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (továbbiakban: SVÖTE) tagjait bevontuk a
Sarkadi Ipari Park területén tartott helyismereti gyakorlatba.

3.6 Az ügyeleti szolgálat ellátása
2015. évben az ügyeleti szolgálatellátásban jelentős változás nem következett be, azaz a Békés
Megyei

Katasztrófavédelmi

Igazgatóságon

található

főügyelet

és

műveletirányítás

alárendeltségében láttuk el feladatainkat. Az ügyeletesi beosztást betöltők felkészültek, a gyulai
tűzoltóság ügyelete a kor követelményeinek megfelelő technikai eszközparkkal rendelkezik, az
elhelyezés körülményei megfelelőek.
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3.7 A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság gépjármű-állománya
Tűzoltóságunk továbbra is két gépjárműfecskendővel (Gyula I-es MB4000, Gyula II-es MB
2000), 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. A gépek karbantartottak, feladatuk
ellátására alkalmasak. A heti karbantartások eredményét üzemeltetési naplóban vezetjük.

4. POLGÁRI VÉDELMI ÉS IPARBIZTONSÁGI SZAKTERÜLET
A polgári védelmi és iparbiztonsági szakterület sokrétű, összetett tevékenységi rendszer. A
tevékenységet többnyire a tűzoltóparancsnok-helyettes és a katasztrófavédelmi megbízott végzi.

4.1 Polgári védelmi szakterület
A katasztrófavédelem szervet-rendszerében a polgári védelmi szakterületet - helyi szinten - a
katasztrófavédelmi megbízott fogja össze. A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési
területének két járásában egy-egy katasztrófavédelmi megbízott dolgozik.
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 szegmensben ellenőrzéseket hajt végre, hatósági tájékoztatást
ad, nyilvántartásokat vezet. A közbiztonsági referensek szakmai irányításán keresztül részt vesz
a helyi szintű védekezési, helyreállítási, valamint a polgármesterek polgári védelmi feladatainak
koordinálásában.

Lakosságfelkészítési feladatainkat 2015. évben is végeztük. Gyulán 2015. április 9-én került
végrehajtásra az önkormányzatok által közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő állampolgárok
árvíz-védekezési oktatása, összesen 196 fő részvételével. Ez a feladat Sarkad és Kötegyán
településeken összesen 448 főt érintett.

A települési polgári védelmi szervezetek felkészítése és riasztási gyakorlatára ősszel került sor.
Gyula járás tekintetében az elméleti felkészítésen összesen 72 fő, a riasztási gyakorlaton 41 fő
vett részt, a sarkadi járásban 210 fő felkészítését hajtottuk végre, a riasztási gyakorlaton 143 fő
vett részt.
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2015. szeptember 26-án került megtartásra a megyei járási mentőcsoportok törzsvezetési
terepgyakorlata. A gyakorlat előkészítésében és lebonyolításában a gyulai járást érintően 14 fő
vett részt. A gyakorlatra bevontunk Katasztrófavédelmi Közösségi Szolgálatban résztvevő
diákokat is (8 fő).

Kockázatazonosítási és veszély-elhárítási tervezési feladatuk során a katasztrófavédelmi
megbízottak illetékességi területükön - mind a tizenöt település vonatkozásában - koordinálták a
települések katasztrófavédelmi besorolásának 2015. évi felülvizsgálatát. A besorolási
kategóriában változtatásra egyik településen sem volt szükség.

Védelmi igazgatási feladatkörünkben az évente két alkalommal - tavasszal és ősszel esedékes,
soros - helyi védelmi bizottsági (továbbiakban: HVB) üléseinket minkét járásban megtartottuk.
A HVB elnökével és titkárával a kapcsolattartásunk folyamatos.

Mindkét ülésre

előterjesztéseket készítettünk, melyek a vizek kártételeivel illetve a téli felkészüléssel voltak
kapcsolatosak.

Polgári védelmi ellenőrzéseket hajtottunk végre Gyulán a belvíz elvezető rendszerek, valamint a
használatban lévő záportározók tekintetében. Ellenőriztük Gyula Város körtöltésének állapotát.
Az ár- és belvízi védekezésbe bevonható technikai eszközök (kotró, markoló, homlokrakodó)
meglétéről telephelyi szemle keretében győződtünk meg. Szintén helyszíni szemlét tartottunk a
kamionmentésre ténylegesen alkalmazható technikai eszközök vonatkozásban, azokat beosztó
határozattal láttuk el.

A lakossági riasztó és tájékoztató eszközök ellenőrzése kapcsán 30 helyszínen hajtottunk végre
szemlét.

Hatósági nyilvántartásaink vezetése során egész évben végzendő feladatként jelentkezett a
lakosságvédelmi adattár karbantartása, a polgári védelmi szervezetek személyi állományváltozásának folyamatos figyelemmel kísérése, a szükséges pontosítások megtétele, az adatok
napra készen tartása. Ezt a feladatot a katasztrófavédelmi megbízott a települések közbiztonsági
referenseivel szoros együttműködésben végzi.

Vis maior eljárás lefolytatására 2015 évben nem került sor.
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Hatósági feladataink közül kiemelném - a már fent részletezett lakosságvédelmi adattár
aktualizálása, a veszély-elhárítási tervek ellenőrzése mellett - a hulladékszállítás ellenőrzése
terén végzett munkánkat. Minden településünkön alkalomszerűen és havi rendszerességgel
ellenőriztük a hulladékszállítás megtörténtét, azt fényképekkel dokumentáltuk.

Hatósági tájékoztatást alapvetően a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági
osztálya munkatársai illetve a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtó referense
végzett.

Katasztrófavédelmi

megbízottunk

sikeres

vizsgát

téve

elvégezte

a

KOK

Katasztrófavédelmi Mobil Labor képzését, illetve részt vett a KOK területi és helyi szervei
nemzetközi szabályozáson alapuló veszélyes áru közúti (ADR) szállítási katasztrófavédelmi
ellenőri képzésen.

4.2 Iparbiztonsági szakterület
A katasztrófavédelmi megbízott több alkalommal részt vett veszélyes áruk közúti és vasúti
szállításának

ellenőrzésében,

melyet

a

Békéscsabai

Katasztrófavédelmi

Kirendeltség

Iparbiztonsági felügyelője hajtott végre Gyula és Lőkösháza térségében.

Ezen túlmenően szerepet kaptunk veszélyes áru közúti szállításával kapcsolatos telephelyi
ellenőrzésen (Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház), veszélyes üzem üzemazonosításában
(Körös-Maros Biofarm Kft., Elek és Lőkösháza közötti víztisztító telep). Részt vettünk a
SAAT-MAG Kft. SKET besorolási felülvizsgálatában, valamint a Gyulahús KFT ideiglenes
külső védelmi tervéhez kacsolódó gyakorlaton is.

A Gyulahús KFT külső védelmi tervének részgyakorlatát 2015. év novemberében hajtottuk
végre, melynek keretében a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság súlyos ipari baleset
bekövetkezése esetén végrehajtandó feladatairól és műszaki képességeiről is esett szó.

5. A JÁRÁSI MENTŐCSOPORTOK ÉS A HUNOR MENTŐSZERVEZET
2015. év szeptemberében Gyulán, - a szanazugi szabad-strand, illetve több helyszínen Gyula
város területén - a területi rendeltetésű megyei polgári védelmi szervezetek gyakoroltatására
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 (lakosság mentése, elsősegélynyújtás,
tűzoltás, műszaki mentés, árvízi védekezési feladatok ellátása).
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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 130 résztvevője az alábbi feladatokat hajtotta végre:
-

eltűnt személy kutyás kutatása, felderítés, mentés;

-

árvíz-védekezési feladatok, jászolgát építése;

-

árvíz-védekezési feladatok, mobilgát telepítése;

-

víz alatti személy keresése/mentése tóból, tárgymentés (gépjármű kiemelése) tóból.

A gyakorlaton a Gyulai Járási Mentőcsoport 14 fővel, a Sarkadi Járásban létrehozott Pelikán
Mentőcsoport
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fővel

vett

részt,

a

Harruckern

János

Közoktatási

Intézmény

Katasztrófavédelmi Közösségi Szolgálatot ellátó tanulói közül 8 fő bevonására került sor. (A
gyulai és sarkadi mentőcsoportok alapadatait a 3. számú melléklet tartalmazza.)

A Hunor Mentőszervezetben való részvétel: a HUNOR hivatásos nehéz kutató-mentő
mentőszervezet tevékenységében a Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság három fővel vesz
részt. 2015. évben éles bevetésre nem került sor - emlékeztetőül: 2014. évben egyikük
Szerbiában árvízi mentésben vett részt -, azonban a képzéseken részt vettek, az országos
felriasztási gyakorlatot végrehajtották, a szükséges és elengedhetetlen védőoltásokat megkapták.

6. ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEK
A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén két önkéntes tűzoltó egyesület
működik. A Sarkad Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (továbbiakban: SVÖTE) és a Kötegyáni
Önkéntes

Tűzoltó

Egyesület

(továbbiakban:

KÖTE)

a

Gyulai

Hivatásos

Tűzoltó-

parancsnoksággal együttműködési megállapodást kötött egyesületetek.
2015. évben a SVÖTE sikeresen vett részt egy a BM OKF által kiírt szakmai pályázaton, míg a
kötegyáni egyesület egy másik pályázat segítségével Renault Master mikrobusszal
gazdagodhatott.
2015. évben a SVÖTE - Békés megyében elsőként - önállóan beavatkozó egyesületté vált, új
időszámítást kezdve meg ezzel az egyesület történetében. Ez a szakmailag magasabb minőséget
feltételező működési forma 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 - tehát havi díjazásukért cserébe komoly szakmai munkát várnak el tőlük.
A SVÖTE beavatkozásairól az alábbi ábra ad további tájékoztatást:
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A KÖTE-nek 2015. évben beavatkozása nem volt.
A negyedéves, rendszeres ellenőrzéseken túl - melyeket a tűzoltóparancsnok és a műszaki
biztonsági tiszt hajtott végre - mindkét tűzoltó egyesület átfogó ellenőrzésnek lett alávetve. Az
ellenőrzés során jelentős hiba nem lett feltárva.

7. ÖSSZEFOGLALÁS
A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi tevékenysége kiegyensúlyozott volt,
minden tekintetben teljesítettük a velünk szemben támasztott szakmai követelményeket. A
személyi állomány a változó jogszabályi keretek között, a számára biztosított technikai
feltételek alkalmazásával, az elvárható szaktudás birtokában folytatta szolgálati tevékenységét,
végezte a katasztrófavédelmen belül rá ruházott feladatokat.

Tűzoltási- műszaki mentési területen különleges kihívások elé ugyan nem kerültünk, azonban a
szakszerűség, az odafigyelés és a hivatástudat mindenképpen jó segítőtársnak bizonyult
beavatkozásaink közben.

A magasból mentő jármű rendszerbe állítása, a gyulai önkormányzat fényképezőgépek
adományozásában is testet öltő támogatása, a Gyulai Vár előtti tűzoltó-rendőr nap tűzoltóságunk
magas társadalmi beágyazottságáról tesznek tanúbizonyságot.
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A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi teljesítménye minden tekintetben
megfelelő volt, jó alapot biztosít a további eredményes munkavégzéshez.

Gyula, 2016. május 18.
Zanócz István sk.
tűzoltó alezredes
tűzoltóparancsnok
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Mellékletek
1. számú melléklet
a. 1. táblázat
2013. év

2014. év

2015.év

95

87

Beavatkozást igénylő műszaki mentés: 102

117

101

Utólagos jelzés:

17

12

5

Téves jelzés:

111

63

49

Szándékosan megtévesztő jelzés:

4

3

2

Kiérkezés előtt felszámolt:

10

26

39

Összesen:

323

316

283

Segítségnyújtás:

24

13

15

Beavatkozást igénylő tűzeset:

79

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

2014.év

Beavatkozást Igénylő

Tűzeset

1

Elek

13

0

0

0

3

16

2

0

0

0

0

2

18

2

Geszt

3

0

0

0

0

3

2

1

0

0

0

3

6

3

Gyula

37

9

1

49

7

103

95

9

0

4

0

4

Kétegyháza

8

1

0

2

2

13

4

0

0

0

0

5

Kötegyán

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

2

6

Lőkösháza

4

0

0

2

0

6

2

0

0

0

0

2

8

7

Méhkerék

3

1

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

4

8

Mezőgyán

4

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

4

9

Sarkad

22

1

1

5

0

29

11

2

1

0

0

14

43

10

Sarkadkeresztúr

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

2

3

11

Újszalonta
ÖSSZESEN

0
95

0
12

0
2

0
59

0
12

0
13

0
1

0
4

0
0

18

0
0
180 118

108 211
17
4

0
0
136 316

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

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

87

25

2

41

5

14

0

8

0

d. 4. táblázat

19

160 101

123 283

2. számú melléklet
Helyismereti gyakorlatok
1, Mogyoróssy János Könyvtár
2, Körös Maros Biofarm Kft
3, Emhő-Baudermann Kft.
4, Gyulai Vigadó és Kohán Képtár
5, Idősek Otthona
6, Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház
7, Gyulai Polgármesteri Hivatal
8, Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona
9, Gyulasport KFT
10,Tesco Gyula Hipermarket
11, Elizabeth Hotel
12, Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház
13, Sarkadi Ipari Park
14, Interspar
15, Gyulai Vár

5700 Gyula, Városház utca 13.
5700 Gyula, Külterület 2.
5700 Gyula, Henyei Miklós. út. 19
5700 Gyula, Béke sgt. 35.
5720 Sarkad, Gyulai út 8
5700 Gyula, Semmelweis utca 1.
5700 Gyula, Petőfi tér 3.
5700 Gyula, Vértanúk útja 1/5
5700 Gyula, Ajtóssy A. u. 2-10
5700 Gyula, Csabai út 3
5700 Gyula, Vár utca 1.
5700 Gyula, Semmelweis utca 1
5720 Sarkad, Ipari park 1
5700 Gyula, Kétegyházi út 4
5700 Gyula, Várkert utca 1.

Szituációs begyakorló gyakorlatok
1, Emhő-Baudermann Kft.
2, Gyulai Vigadó és Kohán Képtár
3, Tesco Gyula Hipermarket
4, Elizabeth Hotel

5700 Gyula, Henyei Miklós. út. 19
5700 Gyula, Béke sgt.35.
5700 Gyula, Csabai út 3
5700 Gyula, Vár utca 1.

Ellenőrző gyakorlatok
1, Emhő-Baudermann Kft.
2, Körös Maros Biofarm Kft
3, Gyulai Vigadó és Kohán Képtár
4, Mogyoróssy János Könyvtár
5, Tesco Gyula Hipermarket
6, Elizabeth Hotel

5700 Gyula, Henyei Miklós. út. 19
5700 Gyula, Külterület 2
5700 Gyula, Béke sgt.35.
5700 Gyula, Városház utca 13.
5700 Gyula, Csabai út 3
5700 Gyula, Vár utca 1.

3. számú melléklet
A Gyulai és Pelikán Mentőcsoport alapadatai:
Járás

Megnevezés

Megalakulás

Létszám

Gyulai Járás

Gyulai
Járási Mentőcsoport

2013.11.08.

31 fő

Sarkadi Járás

Pelikán
Járási Mentőcsoport

2013.10.27.

31 fő

ÖSSZESEN:

61 fő

20

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

