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I. Bevezetés
A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: tűzoltóság) 2019. évi feladatait az
érvényben levő szabályozóknak megfelelően hajtotta végre. A tűzoltóság célkitűzéseinek
megfogalmazásakor elsődleges feladat volt a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a
továbbiakban: igazgatóság) és a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban:
kirendeltség)
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Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkaprogramjában meghatározott feladatok helyi szintű
végrehajtása, alkalmazása.

Az elmúlt évben az országos tendenciákkal megegyező módon a gyulai tűzoltóságon is nőtt a
beavatkozások száma. Az emelkedés jelentős részét a műszaki mentések számának megugrása
okozta, ami alapvetően a viharkárok sűrűsödésével hozható összefüggésbe. Természeti
környezetünk állapota eredményezte azt is, hogy kissé magasabb lett a vegetációs tüzek aránya,
így a tűzesetek száma is emelkedett.
A szakmai munka elvégzése mellett kiemelt feladatként kezeltük az önkéntes tűzoltó
egyesületek és a járási mentőcsoportok bevethetőségének fenntartását, aktívan részt vettünk az
ifjúság nevelésében. Kiemelt célkitűzésünk volt a tűz-és baleset megelőzés vonatkozásában a
füst- és szénmonoxid érzékelők hasznosságának propagálása.

II. A tűzoltásokról, műszaki mentésekről
2019. évben a tűzoltói beavatkozást igénylő esetek száma jelentősen megnőtt. 2018-ban 334
eseményünk volt, ami 2019. évben 572-re emelkedett. Klasszikus értelemben vett
segítségnyújtásra 59 esetben vonultunk. Ezen felül rengeteg helyen és esetben avatkoztunk be
a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén a nagyobb viharkárok
felszámolása során, folyamatos kárfelszámolás keretében. 2019. júniusában egy fecskendővel,
négy fővel két napon át vettünk részt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét sújtó, szeptemberben
Gyula Emelővel a Szegedet érintő viharkár felszámolásában.

A tűzeseti kategóriába tartozó események száma 157-ről 225-re, míg a műszaki mentési
kategóriába tartozó események száma 177-ről 347-re nőtt. A tűzesetek emelkedésének jelentős
része a Gyula és Sarkad városok vonzáskörzetében bekövetkezett területtüzekkel hozható
összefüggésbe. Az éves csapadékmennyiség megegyezett ugyan a sok éves átlaggal, de annak
eloszlása szokatlanul alakult-, így a csapadékmentes, száraz hónapok alatt többször kellett

területtüzekhez kivonulnunk.
A műszaki mentések számának megkétszereződése két okra vezethető vissza: egyrészt Gyulán
két esetben pusztított szélvihar, melynek következtében fa kidőlések és tetőkárok felszámolása
adott munkát, másrészt sok esetben vonultunk a mentőszolgálat kérésére magatehetetlen
emberek mozgatásához, lakásában rekedt személyek miatti ajtó felnyitásokhoz. A tűzesettel
összefüggő téves jelzések száma 43-ról 55-re nőtt. A szándékosan megtévesztő jelzések száma
kettőről kilencre emelkedett. Az év során egy halálesettel járó tűzeset következett be.
II-es riasztásunk az év során tizenhat esetben történt, ebből megvalósult esemény hat volt. IIIas kiemelt riasztási fokozatú riasztás egy alkalommal, IV-es kiemelt riasztási fokozat öt esetben
lett elrendelve-, ezek tűzjelzők téves jelzéseihez történő vonulások voltak. V-ös kiemelt
riasztás nem történt. Tűzvizsgálati eljárás kilenc esetben indult.
A beavatkozások településenkénti eloszlása az alábbi:
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III. Kétegyháza nagyközség tűzvédelmi helyzete
Kétegyházán az éves esetszám a 2018. évi 22-ről 2019. évben 26-ra nőtt. A tűzesetek és
műszaki mentések számának alakulásáról az alábbi táblázat ad tájékoztatást:
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Kétegyháza nagyközségben 2019. évben három lakóházat érintő tűzeset következett be,
tizenkét esetben száraz fű, legelő égett, illetve négy téves jelzés is volt. A hat műszaki mentési
kategóriába sorolt esemény beteg mozgatás, közúti baleset és fa kidőlések voltak. A műszaki
mentési téves jelzés során egy kazán hibás működése miatt kellett kivonulnunk. A
beavatkozásokat egyes riasztási fokozatban hajtottuk végre.
Kétegyháza nagyközség tűzvédelmi helyzete stabil, 2019. évben tűzoltó szakmai értelemben
vett rendkívüli, kiemelkedő tűzeset nem következett be.

IV. Az állomány képzettsége, képzése, gyakorlatok végrehajtása
A tűzoltóság személyi állománya rendelkezik a beosztása betöltéséhez szükséges
végzettséggel. A tűzoltóság tiszti és középvezetői állománya változatlan összetételű. Egy
munkatársunk ez évben fejezi be tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.
Képzésünk az országos tematika szerint valósult meg, 15 db ún. ciklikus képzést hajtottunk
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 hat napján volt. Az év során
csoportonként 12 db helyismereti és 4 db szituációs begyakorló gyakorlatot hajtottunk végre.
Hat esetben tartottunk tűzoltó-parancsnoki ellenőrző gyakorlatot. Gyakorlatainkat követően
tűzcsapellenőrzéseket végzünk, ilyenre 121 esetben került sor.
Egy gyulai autóbontó telephelyén tartott roncsvágási gyakorlatunkon ez évben is részt vett a
Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állománya, valamint a sarkadi önkéntes tűzoltó
egyesület is. Favágási gyakorlatot külső helyszínre szerveztünk. Három fő „C” kategóriás
jogosítvány megszerzésére tett lépéseket. A meghatározott tervezett és soron kívüli oktatásokat
végrehajtottuk, az állomány negyvenkét féle képzésben részesült. Elsősegélynyújtás oktatásra
két alkalommal került sor: az első félévben E-kategóriás ápolók, decemberben pedig az
Országos Mentőszolgálat gyulai munkatársai végeztek oktatást a tűzoltóságon.

V. Tűzvédelem, tűzmegelőzés, propaganda tevékenység
Az oktatási intézmények népszerű programja a tűzoltó autó- és technika bemutató: óvodákban,
iskolákban, települési rendezvényeken 43 alkalommal jelentünk meg. Az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kezdeményezett „Nyitott szertárkapuk” nevű

tűzoltósági gyermeknapon sokan látogattak el hozzánk.
Az előző évek gyakorlatának megfelelően a tűzoltósággal kapcsolatos hírek heti
rendszerességgel jelentek meg Gyula város hetilapjában. Települési beszámolókon, helyi
médiákban, előadások keretében tűzmegelőzési témával kapcsolatban a Gyulai Járásban 98, a
Sarkadi Járásban 30 sajtó megjelenésünk volt.
Decemberben könyv jelent meg a tűzoltóság múltjáról, fejlődéséről és jelenéről, melynek
sajtónyilvános bemutatója a Gyulai Mentőszolgálat és a Viharsarki Koraszülöttmentő
Alapítvány munkatársainak és járműinek jelenlétében a tűzoltóságon történt meg.
A Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola
18 rendészeti szakképzésében résztvevő tanulója számára ez évben is tartottunk oktatást a
katasztrófavédelemmel összefüggő szakmai gyakorlati képzés során.

A gyerekek tűzoltói készségeinek bemutatására márciusban a békéscsabai MÁV Sportegyesület
sportpályáján kirendeltségi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny lett rendezve. A Gyulai
Járásból egy csapat négy fővel, míg a Sarkadi Járás három iskolájából öt csapat húsz fővel állt
a rajtvonalhoz. A megyei fordulóba a Sarkadi Általános Iskola I. csapata és az Ady Endre-Bay
Zoltán Középiskola és Kollégium csapata jutott be.

Tűzmegelőzéssel kapcsolatos tevékenységünk fontos eleme volt, hogy az Országos
Tűzmegelőzési Bizottság által biztosított tájékoztató anyagot eljuttattuk a lakossághoz, az
önkormányzatokhoz-, azokat kihelyeztük művelődési házakban, iskolákban, üzletláncokban,
idősek otthonába. A lakosság tájékoztatását a kéménytüzek, CO mérgezések, erdőtüzek
megelőzése érdekében egész évben folyamatosan végeztük.
A közösségi szolgálatban résztvevő diákok köre jelentősen bővült, korábbi erőfeszítésünknek
köszönhetően nőtt az érdeklődés a tűzoltóság iránt.

VI. Együttműködés az önkéntes tűzoltó egyesületekkel, mentőcsoportok tevékenysége
A tűzoltóság működési területén két önkéntes tűzoltó egyesület van: a sarkadi Városi
Tűzoltóegyesület és a Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A tűzoltósággal mindkét
egyesület együttműködési megállapodást kötött.
A sarkadi Városi Tűzoltóegyesület (továbbiakban: SVÖTE) 2019. évben is az önállóan
beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek sorába tartozott (I-es kategória). Az egyesület szakmai

felügyeletét a tűzoltóság látta el. Ellenőrzéseink során hiányosságot nem tártunk fel. Mindez
jól érzékelteti az egyesület felkészültségét, a tagok hozzáállását. Az egyesület a vállalt
készenléti időt – 3000 órát – teljesítette. Összesen 49 alkalommal vonultak: ebből 17 esetben
tűzesethez, 28 alkalommal műszaki mentéshez, 2 alkalommal téves jelzéshez, szándékosan
megtévesztő jelzéshez 1, kiérkezés előtt felszámolt eseményhez szintén 1 esetben vonultak ki.
Gépjárműfecskendőjük málházása megfelelő, az elhelyezési körlet rendezett, a technikai
eszközök felülvizsgáltak, a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. Rendszerbe állító
gyakorlatukat sikeresen hajtották végre.
Az egyesület összesen 36 alkalommal tartott bemutatót, ismeret átadó foglakozásokat óvodák,
iskolák látogatása során, illetve egyéb felkérésekre. Részt vettek a katasztrófavédelmi ifjúsági
versenyen induló csapatok felkészítésében.

Az OKF pályázatán az egyesület kompozit légzőkészülék palackokat, tartalék álarcot,
puttonyfecskendőt, melles- és gumicsizmákat, bevetési csizmákat, bontóbaltát és sisaklámpákat
nyert.

A 2013 óta működő Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület (továbbiakban: KÖTE) Kötegyán
község közigazgatási határán belül tűzmegelőzés, tűzoltás, polgári védelem és műszaki mentés
területén segíti a tűzoltóság munkáját. Riasztást 3 káresetben kaptak, két eseménynél
avatkoztak be. A településen vízeltávolítási és gallyazási munkát is végeztek, biztosítási
segítséget nyújtottak a település határát érintő terep rallyn. Az egyesület létszáma 22 fő, ifjúsági
tagozata 4 fő. A KÖTE egy alap-málházási feltételeknek megfelelő gépjárműfecskendővel
rendelkezik és használják az egyesület tulajdonában lévő Renault Trafic Kombi mikrobuszt is.
Az egyesület II-es kategóriába sorolt, a tűzoltóságot támogató egyesületként működik. A
Magyar Tűzoltó Szövetség által kiírt pályázaton keresztül működéshez szükséges
költségtérítésre, elsősegély-nyújtási továbbképzés finanszírozására tettek szert, tartalék téli
gumikat, 2 aggregátort és 6 komplett bevetési ruhát nyertek. Az OKF pályázatán keresztül az
egyesület létrához, terelőkúpokhoz, kapacshoz, szikracsapóhoz és bontóbaltákhoz jutott.

Minden vonuló tűzoltó rendelkezik védőruhával, sisakkal és csizmával. 4 főre van különböző
méretben felülvizsgált mászóöv, illetve a készenlétre beosztottak egyéb személyi
védőfelszereléssel rendelkeznek.
Az egyesület az ifjúságnevelés, tűzoltó versenyeken való részvétel, testvérvárosi kapcsolatok

ápolása területén is jeleskedik. Október vége óta a romániai Ajnád község önkéntes tűzoltóival
van szoros kapcsolatunk. Az egyesület a megyei tűzoltó versenyen II. helyezést ért el, az év
szeptemberében elsősegély-nyújtási ismerteket adó tanfolyamot is szerveztek.
Kiterjedt és nagyszámú esemény bekövetkezésekor a hivatásos tűzoltó egységeket ár- és belvíz
elleni védekezési, műszaki mentési beavatkozásaikban mentőcsoportok is segítik: a Gyulai
Járásban a Gyulai Járási Mentőcsoport 28 fővel, a Sarkadi Járásban a Pelikán Mentőcsoport 31
fővel képes a segítségnyújtásra.

2019. október 5-én, Gyomaendrődön került sor a mentőcsoportok nemzeti minősítő
gyakorlatának megtartására, melynek keretében a menőcsoportok újabb öt évre kapták meg a
beavatkozás jogát. A fő gyakorlati elemek a műszaki mentő és viharkár felszámolás, vízkárelhárítási és személykeresési feladatokból álltak. A gyakorlaton a Gyulai Járási Mentőcsoport
állományából 16 fő vett részt, a Pelikán Mentőcsoport 18 fővel képviseltette magát.
A Kötegyán, Méhkerék, Zsadány, Okány, Biharugra, Körösnagyharsány községekben alakult
települési mentőcsoportok részére együttműködési és gyakorlati feladat nem adódott, 2019.
évben pályázatokon nem vettek részt.

A HUNOR hivatásos nehéz kutató-mentő mentőszervezet tevékenységében a tűzoltóság
továbbra is három fővel vesz részt, 2019. évben éles bevetésre nem került sor.

VII. A polgári védelmi feladatok ellátása
A polgári védelmi szakterület szakmai felügyeletét a kirendeltség polgári védelmi felügyelője
látja el. Járásaink vonatkozásában egy-egy katasztrófavédelmi megbízott hajtja végre a polgári
védelemi széles spektrumú feladatait a települések katasztrófavédelmi besorolásától, a veszélyelhárítási tervezésen, a tervekben meghatározott beavatkozói állomány felkészítésén át a
kiképzésig tartó feladatokig. A katasztrófavédelmi megbízott illetékessége 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.

2019. évben a belvízi elöntések megelőzése, valamint a bekövetkezett vízkárok mértékének
csökkentése érdekében az önkormányzatok bevonásával megtörtént a települési csapadékvíz
elvezető rendszerek ellenőrzése. Az erőforrás igénybevételi terv pontosítása érdekében le

kellett ellenőrizni a humán, illetve a technikai eszköz erőforrásokat, melynek célja szintén az
árvíz elleni felkészülés végrehajtása volt. A feladatot helyszíni ellenőrzéssel hajtottuk végre. E
feladatszabás keretében megtörtént a közfoglalkoztatásban lévő állampolgárok árvízvédelmi
felkészítése a Gyulai Járásban 66 fő, míg a Sarkadi Járásban 110 fő tekintetében. A Járási
Lakosságvédelmi Adattár pontosítása a település közbiztonsági referensének bevonásával
2019. februárjában és augusztusában történt meg.

A települési és járási szintű veszély-

elhárítási tervek pontosítására március hónapban került sor.
A Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési
Központ irányításával országos árvízvédelmi veszélyhelyzet-kezelési törzsvezetési- és
terepgyakorlat volt.
A vízkár-elhárítási létesítmények őszi felülvizsgálatára 2019. szeptemberében az érintett
önkormányzatok, a Körösi Vízgazdálkodási Társulat és a tűzoltóság képviselőjének
bevonásával került sor. A települések katasztrófavédelmi besorolása szeptemberben történt
meg. Az érintett önkormányzatok a besoroláson nem kívántak módosítani.
2019. novemberében a rendkívüli téli időjárási helyzetek következményeinek kezelésére való
felkészülés keretében a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Nemzeti
Veszélyhelyzet-kezelési Központ irányításával törzsvezetési gyakorlat került végrehajtásra.
A polgári védelmi szervezetek felkészítésén belül ez év október-november hónapjaiban a
parancsokság,

valamint

az

infokommunikációs

egység

felkészítése,

valamint

az

infokommunikációs egység esetében a telefonon történő riasztási gyakorlat végrehajtása történt
meg.
A téli eseményekre történő felkészülés érdekében az emelésre, vontatásra alkalmas technikai
eszközök ellenőrzésére az év utolsó hónapjában került sor: a Gyulai Járásban öt telephelyen,
nyolc technikai eszköz, a Sarkadi Járásban 4 telephelyen 5 jármű vonatkozásában.
A Járási Helyi Védelmi Bizottságok mindkét járásban április és november hónapokban tartották
éves soros ülésüket. Tavasszal az árvízi, ősszel a téli felkészüléssel kapcsolatos feladatokról
nyújtottunk be tájékoztató anyagot.

VIII. A tűzoltóság működésének tárgyi feltételei
A tűzoltóság technikai fejlődése 2019. évben is töretlen volt. Az új vízszállítónk átvételére 2019.
júniusában került sor, melynek kezelésére minden gépjárművezetőnk levizsgázott. Korábbi
vízszállítónk a Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére lett átadva. A
tűzoltóság technikai eszközparkja kielégíti a kor követelményeit. Két gépjárműfecskendővel

rendelkezünk, egy vízszállítóval, egy magasból-mentő gépjárművel, tűzoltásvezetői
terepjáróval, kisgéphajóval és egy ügyintéző személygépjárművel. Kisgéphajó-vezetői
képesítése szolgálati csoportonként 3 tűzoltónak van, a vizsga 2019. áprilisában Mohácson volt.
Egyéb technikai fejlesztéseink közül kiemelném, hogy a szertárban új starter gyorsindító
berendezéseket szereltek be, kompozit légzőkészülék palackokat, mászóöveket, védősisakokat,
bevetési ruhákat kaptunk, a tűzoltóság gazdagodott egy Holmatro gyártmányú hidraulikus
tápegységgel, projektorral és új mosógéppel is.

A laktanya épületének állagmegóvása folyamatos. 2019. évben a személyi állomány és a
közfoglalkoztatottak részvételével végrehajtottuk a laktanya tisztasági festését. Az év végén a
régi épületszárnyban villamossági felújítás kezdődött-, a régi elavult biztosíték-szekrények
lettek kicserélve. Az egyik szertárkapu állagmegóvása céljából az állomány tagjai előtetőt
készítettek. A tűzoltóság minden előírt műszaki szabálynak megfelelve működik.

IX. Sporttevékenység, közösségi élet
2019. évben is törekedtünk a sport versenyszellem fenntartására. Gyulai tűzoltó is tagja volt
annak a csapatnak, mely a BM OKF úszóversenyén férfi I. korcsoportos váltóban aranyérmet
szerzett. A BM OKF terepfutó bajnokságán egy munkatársunk III. korcsoportban,
csapatversenyben 3. helyezést ért el, míg a BM OKF fekve nyomó bajnokságán masters
kategóriában, a száz kilogrammos súlycsoportban egyik munkatársunk a harmadik helyen
végzett. Az országos tekeversenyen a gyulai tűzoltóság csapata állhatott a dobogó másodikra
fokára, egy gyulai kolléga egyéniben szintén az előkelő második helyezést érte el.

A Gyulai Tűzoltók Nyugdíjas Klubja havi gyűléseinek továbbra is tűzoltóságunk ad otthont.
Évközi és év végi közösségi alkalmaikon - meghívásukra - ez évben is részt vettem.
Szolgálati csoportjaink csapatépítő családi napokat szerveznek, tavasszal Tűzoltó Bált,
decemberben Télapó Ünnepséget tartottunk.

2019. évben Szent Flórián-nap alkalmából két kollégánk vehetett át polgármesteri
emléktárgyat. Igazgatói emléktárgy elismerést egy fő kapott, fizetési fokozatban egy fő lett
előre sorolva. Flórián napon ünnepélyes váltás során emlékeztünk meg hivatásunkról.

X. Összegzés
A 2019-es év a tűzoltói beavatkozások számának jelentős növekedését hozta. A személyi
állomány valamennyi tagja helyt állt a viharkárok felszámolása alatti többletterhelés
időszakában úgy a saját eseteink, mint más tűzoltóságok területén történő beavatkozások
vonatkozásában. Munkavégzésünk közben egyaránt megfeleltünk a velünk szemben támasztott
szakmai és társadalmi elvárásoknak. A tűzoltói beavatkozások időszakossága, jellege és azok
számának alakulása határozott összefüggést mutat az időjárás alakulásával-, ez a tendenciák
figyelembevételével a jövő vonatkozásában is igaz lesz. Felkészülésünk tehát ebbe az irányba
mutat, melyet egyaránt segít töretlen műszaki fejlődésünk és a laktanya rendezettségének
megtartása. Ezzel összefüggésben törekedtünk még szorosabbra fűzni kapcsolatainkat az
önkéntes tűzoltó egyesületekkel, illetve ezzel egyidőben emelni a mentőcsoportok beavatkozási
képességét is.

Sikeresen tartjuk ébren a tűzoltó hivatástudatot, az összetartást, mely nélkül ez a teljes embert
igénylő munka nem lenne maradéktalanul elvégezhető. A gyulai tűzoltó közösség magában
hordozza azokat a szakmai és emberi jegyeket, melyek alkalmassá teszik a jövőbeni problémák
megoldására.

Fentiek alapján kijelenthető, hogy kitűzött fő feladatainkat 2019. évben magas szinten hajtottuk
végre.

Gyula, 2020. július 24.

Zanócz István tűzoltó alezredes
tűzoltóparancsnok

