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1. BEVEZETÉS
A Gyulai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: Gyulai HTP) - eleget téve a
társadalmi elvárásoknak és jogszabályokban előírt kötelezettségeinek, - 2017. évben is magas
szinten látta el a tűzoltás, műszaki-mentés, polgári védelem, iparbiztonság területén jelentkező
feladatait. A személyi állomány a feladat ellátására alkalmas eszközökkel, rendezett és
karbantartott környezetben, képzett és elhivatott módon hajtotta végre feladatait.
Kiemelt célkitűzésként kezeltük a beavatkozó állomány képzését, a gyakorlatok tartását. Ezek
hozzájárultak beavatkozásaink szakszerű végrehajtásához. Ez évben is aktívan részt vettünk az
ifjúság

nevelésében,

foglakoztunk

az

önkéntes

tűzoltó

egyesületek

fejlesztésével,

mentőcsoportjaink bevethetőségének növelésével. Ennek köszönhetően működési területünkön
javult az élet- és vagyonbiztonság.

2. IRÁNYÍTÁS
A Gyulai HTP a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség alárendeltségébe tartozik,
működési területe Lőkösházától Gesztig húzódik. Gyulán (44-es főút) és a méhkeréki
határátkelőhelyen lehetséges a közúti határátlépés, vasúti személy- és áruforgalom
Lőkösházánál és Kötegyán településnél van. A Fekete- és a Fehér-Körös árvízi veszélyeztetése
és a székhelytelepülés országosan is kiemelkedő idegenforgalma emeli ki Gyula város
katasztrófavédelmi jelentőségét, túl azon, hogy számos megyei hatáskörű intézménynek is
helyet ad.
A Gyulai HTP területén két önkéntes tűzoltó egyesület működik, - a Sarkad Városi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület és a Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület - akik a Gyulai HTP-vel
együttműködési megállapodást kötöttek.

2.1 A belső szabályzók és jogszabályok érvényesülése
A Gyulai HTP tevékenységét a hatályos jogszabályok és belső normák alapján végezte, végzi.
Az új jogszabályok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM
OKF) és a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Békés MKI) által
kiadott szabályzók feldolgozása folyamatos, a napi tevékenységbe való integrálása az év során
megtörtént.

2.2 Települési beszámolók
A tűzoltóparancsnok - a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló
1996. évi XXXI. törvény értelmében - az önkormányzat képviselő-testülete előtt beszámol a
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település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról.
A törvényben foglaltaknak megfelelve a Gyulai HTP működési területéhez tartozó tizenegy
településen 2017. május 31-ig számoltam be. A tűzoltó-parancsnoki beszámolót a képviselőtestületek kivétel nélkül, egyhangúlag fogadták el.
A beszámolókon részt vett a kirendeltség-vezető is, aki tájékoztatást adott a tűzvédelem aktuális
feladatairól, válaszolt a hatóságot érintő kérdésekre. A települési beszámolók így lehetőséget
teremtettek az önkormányzatok részére kérdések felvetésére, egyeztetésre is.
3. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
A Gyulai HTP-n a munkavégzés személyi feltételei biztosítottak. A parancsnokság törzs
állománya, szolgálat- és rajparancsnokai, szerparancsnokai rendelkeznek a beosztásuk
betöltéséhez

szükséges

iskolai

végzettségekkel.

A

szolgálati

csoportokat

tapasztalt

szolgálatparancsnokok és rajparancsnokok irányítják, valamennyien tisztek. Az irányítói
állomány összetételében 2017. évben sem történt változás.
3.1 Szolgálatellátás, elismerések
A Gyulai HTP beavatkozói személyi állománya 24/48 órás váltásos szolgálati időrendben, „A”„B”-„C” szolgálati csoportban látja el feladatait, valamint öt fő hivatali munkarendben dolgozik.
A gyulai járás katasztrófavédelmi megbízottja 2017.09.01-én hadnagyi kinevezést vett át,
valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen egy fő kezdte meg tanulmányait.
2017. évben Szent Flórián-nap alkalmából polgármesteri emléktárgyat egy kollégánk vehetett
át. Igazgatói emlékérem elismerést egy fő kapott. Az év tűzoltója Békés megyében gyulai volt.

3.2 Munkavédelmi tevékenység
Az egészségvédelmi megbízotti feladatokat a parancsnok-helyettes és a műszaki biztonsági tiszt
látja el. A munkavédelmi oktatásokat a kiadott tematika alapján, az előírt gyakorisággal
tartottuk meg. A tanulságos balesetek ismertetése rendkívüli munkavédelmi oktatások keretében
történt meg.
A műszaki-biztonsági tiszt az eszközök használhatóságát folyamatosan figyelemmel kísérte, a
biztonságtechnikai felülvizsgálatokat elvégeztette. A tűzoltóság teljes személyi állománya
rendelkezik az előírásnak megfelelő minőségű és számú egyéni védőeszközzel.
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A szertárakban a közlekedés akadálymenetes, a műhelyben használatos szerszámgépek, kézi
szerszámok, egyéb eszközök állapota és tárolása megfelelő, használatukhoz az egyéni
védőeszközök rendelkezésre állnak. A laktanya állagmegóvása az év során folyamatos volt.

3.3 Kommunikációs tevékenység, rendezvényeink, versenyek
A tűzoltóság kommunikációját a Békés MKI sajtószóvivője koordinálja. A Gyulai HTP-vel
kapcsolatos hírek heti rendszerességgel jelentek meg Gyula város hetilapjában. A Sarkad Város
című lapban tűzmegelőzési témával kapcsolatban 9 alkalommal jelent meg cikk, szórólap is
készült, illetve 4 tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos plakát került kihelyezésre. A Sarkadi TVben - a híradó anyagában - 2 alkalommal jelent meg riport a tűzmegelőzéssel, illetve a
Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny kirendeltségi fordulójával kapcsolatosan.

Húsz alkalommal tartottunk tűzoltó autó- és technika bemutatót óvodákban, iskolákban és
rendezvényeken. Segítséget nyújtottunk a Békés Megyei Harruckern János Gimnázium,
Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola rendészeti szakképzésében résztvevő tanulói
számára - 35 óra időtartamban, 21 fő részére – a katasztrófavédelmi összefüggő szakmai
gyakorlat képzésének és vizsgájának lebonyolításában. Részt vettünk a Békéscsabai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség által rendezett Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny helyi
fordulójának megszervezésében és lebonyolításában, melynek helyszíne Sarkadon, az Éden-tó
Ifjúsági Táborban volt.
Tűzoltóságunk tagjai részt vettek a megyei tűzoltóságok által szervezett labdarúgó tornákon.
Flórián napon ünnepélyes váltás keretében emlékeztünk meg hivatásunkról. Egy kollégánk az
Orosházán megrendezett „TFA-Orosháza” Legerősebb Tűzoltók Versenyén korosztályi IV.
helyezést ért el. Képviseltük megyénket a BM OKF 2017. évi Országos Úszóbajnokságon (V.
helyezés).

A Gyulai Tűzoltók Nyugdíjas Klubjával rendszeres kapcsolatot tartunk fent: a minden hónap
első hétfőjén tartott gyűléseiknek a tűzoltóság ad otthont.
Gyermeknapon a BM OKF által kezdeményezett „Nyitott szertárkapuk” program keretében
vártuk és fogadtuk a tűzoltók munkájára kíváncsi érdeklődőket.
Figyelemmel kísértük Gyula város szabadtéri rendezvényeit az időjárási anomáliák
kialakulására, a szervezőkkel való kapcsolattartásra koncentrálva.
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4. TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET
A Gyulai HTP személyi állománya beavatkozásai során a szakszerűségre, gyorsaságra, a
másodlagos károk minimálisra való csökkentésére törekszik. Fontos szempont a további
kárnövekedés megakadályozása, a körültekintő, de alapos utómunkálati tevékenység.
Gépjármű-fecskendőinkre, szakfelszereléseinkre minden körülmény között vigyázunk, hiszen
azok használhatósága sikeres beavatkozásaink előfeltétele.
4.1 Tűzoltás, műszaki mentés
A Gyulai HTP elsődleges működési területéhez 11 település tartozik. 2017. évben működési
területünkön 205 tűzeset - ebből 47 téves jelzés -, 138 műszaki mentés, 76 segítségnyújtás, 7
szándékosan megtévesztő jelzés, 7 utólagos tűzeset történt. (Éves viszonylatú összehasonlító
diagramok az 1. számú mellékletben találhatók.)
Az elmúlt évhez képest a tűzesetek, műszaki mentések és segítségnyújtások száma egyaránt nőtt
(18 %), a téves jelzések, a szándékosan megtévesztő jelzések száma változatlan maradt. A
tűzeseteken belül nőtt a lakástüzek száma. Az emelkedés összefüggést mutat a téli rendkívüli
hideggel, az ezen időszakban jelentkező intenzív fűtési igénnyel. Beavatkozásaink döntő
többségét I-es vagy I-es kiemelt riasztási fokozatban hajtottuk végre, mely Gyula I-es, Gyula IIes és Gyula Vízszállító gépjárművek riasztását és bevetését jelentette. II-es riasztásunk az év
során tizenhét volt: ez hét esetben tűzjelző téves jelzésével volt összefüggésben, tíz alkalommal
lakóházak valós tüzeiről volt szó. III-as kiemelt riasztási fokozatú esemény egy tűzeset miatt
megvalósultan, két esetben tűzjelző téves jelzése miatt lett elrendelve.
A 2017. évi beavatkozások alakulásáról az alábbi táblázat ad tájékoztatást:
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IV-es kiemelt riasztási fokozat mellett öt, míg a legmagasabb V-ös kiemelt riasztási fokozat mellett
egy esetben vonultak káreseményhez a gyulai tűzoltók, azonban ezek mindegyike intézmények
tűzjelzőinek téves jelzései voltak, így valós tűzoltói beavatkozásra egyik esetben sem került sor.

A 2017. évi beavatkozásaink települési eloszlása az alábbi:

Szándékosan megtévesztő jelzés (korábban: vaklárma) hét esetben volt. Települési eloszlás
szerint: Sarkad 5 db, Gyula 1 db és Sarkadkeresztúr 1 db.

2017. évben tűzesettel összefüggésben működési területünkön két esetben következett be
haláleset,- egy gyulai és egy eleki családi ház tűzesete következményeként.
Tűzvizsgálati eljárás öt tűzesettel kapcsolatban indult (két gyulai, két eleki, egy sarkadkeresztúri
tűzeset kapcsán). Ezek közül három esetben bűncselekmény alapos gyanúja miatt, illetve két
esetben a fent taglalt halálesetek okán.

4.2. Kétegyházi események
Kétegyházán az éves esetszám a 2016. évi 15-ről 2017. évben 26-ra nőtt. A jelentős változás a
tűzesetek számának emelkedése miatt következett be. A műszaki mentések száma kicsit
csökkent. A 21 tűzeset közül egy érintett lakóingatlant, a többi száraz növényzet égésével függ
össze. Az öt műszaki mentés között volt gázszivárgás, CO érzékelő jelzése, két fakidőlés és egy
közúti baleset. Az emelkedő esetszám ellenére kijelenthetem, hogy Kétegyházán a tűzvédelem
helyzete stabil, 2017. évben a településen tűzoltási szempontból kiemelkedő jelentőségű
esemény nem történt.

7

4.3. Szakterületi tevékenység
A tűzoltóparancsnok-helyettes a tűzoltósági szakterület szakmai vezetőjeként végzi a tűzoltásiés műszaki mentési tevékenység szakszerűségének ellenőrzését, koordinálja a tűzvédelmi
hatósági feladatok tűzoltóságunkra háruló részfeladatainak végrehajtását. Helyettesíti a
tűzoltóparancsnokot, szükség esetén a katasztrófavédelmi megbízottakat, műszaki biztonsági
tisztet.
A tűzoltóparancsnok-helyettes vezeti a hatósági nyilvántartásokat, végzi a tűzvédelmi hatósági
jegyzőkönyvek felvételét, felterjesztését. Év közben részt vett a Békés MKI által megtartott
negyedéves hatósági továbbképzéseken, tűzoltás vezetői képzésen, a parancsnok-helyettesek
tanácsának értekezletén, esetenként hatósági ellenőrzéseken. Részt vett a ruházati ellenőrzések
részfeladataiban, bizonyos leltározási és irattárazási feladatokban is. A készenléti ügyelet
végrehajtását a parancsnok és helyettese heti ütemezésben - a kirendeltség kirendeltségvezetőjével és tűzoltósági felügyelőjével egymást váltva - végzi.

4.4 Képzések
A tűzoltói ismeretek szinten tartása és fejlesztése minden tűzoltó számára kiemelt feladat. Az
éves kiképzési tervünket a ciklikus tervben meghatározott tematika szerint hajtottuk végre. A
meghatározott rendkívüli oktatásokat végrehajtottuk.
A képzési rendnek megfelelve 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.

4.5 Gyakorlatok
A parancsnokságunkon a helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatokon való részvétel az
intézkedésben meghatározott módon történt: 16 db helyismereti, 4 db szituációs gyakorlat és 6
db parancsnoki ellenőrző gyakorlat volt.
A Gyulahús Kft. Gyula, Kétegyházi út 3. sz. alatti telephelyén 2017.11.14.-én külső védelmi
tervgyakorlatot hajtottunk végre. A gyakorlat pozitív hozadéka, hogy az üzem vezetése ezen a
telephelyen is hangátvitelre is alkalmas lakossági tájékoztató eszköz kiépítését kezdeményezte.
A gyakorlatok vonatkozásában kiemelt célkitűzés a beavatkozási mozzanatok begyakorlása és a
helyismeretszerzés. Ennek megfelelően éves gyakorlattervünk összeállítása során a tűzoltás8

taktikai szempontból hangsúlyosabb intézményekre fókuszáltunk. A helyszínek évenkénti
változtatásával működési területünk alapos megismerését érjük el. A helyismereti és szituációs
begyakorló gyakorlatok végrehajtása parancsnoki és/vagy parancsnok-helyettesi részvétellel
történt meg. A szituációs begyakorló gyakorlatok egységes végrehajtása érdekében a tűzoltóparancsnok által „Gyakorlat végrehajtási segédlet” lett kiadva.
Parancsnoki ellenőrző gyakorlataink végrehajtása során együttműködésre törekszünk a
Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal, ezáltal megismerjük egymás székhelytelepüléseinek fontos intézményeit. Roncsvágási gyakorlatot szerveztünk és hajtottunk végre
egy gyulai autóbontóban, melyen részt vett a Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság,
valamint a sarkadi önkéntes tűzoltó egyesületet állománya is. Külső helyszínen favágási
gyakorlat került lebonyolításra mindhárom szolgálati csoport részére.

A Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség által szervezett és a gyulai tűzoltók
bevonásával végrehajtott kirendeltségi gyakorlat helyszíne 2017. évben is a Linamar Hungary
ZRt. békéscsabai telephelye volt.
A Sarkadi Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait bevontuk a sarkadi Idősek Otthonában és
a Sarkadi Ipari Park területén tartott helyismereti foglalkozásainkba.
4.6 Az ügyeleti szolgálat ellátása
A Gyulai HTP ügyelete a Békés MKI műveletirányító főügyeletének alárendeltségébe tartozik.
Ügyeleteseink felkészültek, a műszaki feltételek biztosítottak. A 2016. évben kísérleti jelleggel
kiépített - az országban akkor elsőként Gyulán megvalósuló - riasztás-vezérlő rendszer
hibátlanul működik. A rendszer gyors riasztást tesz lehetővé, teljes világítás- és kapunyitási
vezérlés mellett.
4.7 Önkéntes tűzoltó egyesületek
A Gyulai HTP működési területén két önkéntes tűzoltó egyesület (Sarkad, Kötegyán) végez
szakfeladatot. Ezen egyesületek a BM OKF által kiírt szakmai pályázatokon évek óta
rendszeresen és eredményesen vesznek részt. A pályázott eszközök kiválasztása szakmai alapon
történik.
4.8 Városi Önkéntes Tűzoltóegyesület, Sarkad
A 2015. évben önálló beavatkozásra alkalmassá vált egyesület szakmai fejlődése folyamatos.
Az éves rendszerbeállító gyakorlatot sikeresen teljesítették. Az egyesület tagjai részt vettek a
hivatásos tűzoltóság sarkadi gyakorlatain, beavatkozásaikat a Gyulai HTP-vel közösen, illetve
önállóan hajtották végre.
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A szakmailag magasabb minőséget feltételező önálló beavatkozási képesség megtartása
technika és emberi értelemben is nagy kihívás elé állítja az egyesület tagjait. A készenlét vállalt
óraszáma magas, a technikai eszközök karbantartottsága és felülvizsgálati periodikája a
hivatásos tűzoltóságokéval megegyező.

Az egyesület 2017. évi beavatkozásairól az alábbi ábra ad további tájékoztatást:

Az egyesület alapszabálya szerint Sarkad város területén avatkozik be. Ennek ellenére a nyár
folyamán a kétszer is viharkárt szenvedett Orosháza településen négy napon keresztül, összesen
18 fővel, számos kárhelyen – pl. a kórház területén – avatkoztak be.
Az éves minősítő gyakorlatukon - 2017. április 21.-én Békéscsabán, a Jamina Tégla- és
Cserépgyártó ZRT telephelyén - megfelelt minősítést szereztek.
Az egyesület a sarkadi járásban megalakított Pelikán Mentőcsoport műszaki egységeként részt
vett 2017. szeptember 15-16-án Mezőhegyesen a járási mentőcsoportok összevont megyei
gyakorlatán is.
Az egyesület egy Mercedes 1113 LAF B típusú gépjárműfecskendővel vonul. A személyi és
tárgyi feltételek biztosította, a technikai eszközök felülvizsgáltak, az elhelyezési körlet
rendezett, sőt, az ügyeleti szobát újra burkolták.

A Gyulai HTP negyedévente, míg a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági
felügyelője 2 alkalommal tartott ellenőrzést az egyesületnél.
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Az év során a városban és intézményeiben 24 alkalommal tartott az egyesület bemutatót. Az
ifjúságnevelés részeként 13 esetben tartottak közös szerelést gyerekekkel. Saját szerelési
foglalkozás kilenc esetben volt, a Gyulai HTP-vel 5 alkalommal volt közös képzés és gyakorlás.
Elméleti oktatás 14 esetben történt, ezeken az egyesület mentora 8 alkalommal vett részt. A
Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelője és a Gyulai HTP
parancsnoka számos esetben tartott előadást (CO szivárgás, riasztás, rádió használat stb.).

4.9 Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület
A Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évben szervezeti átalakuláson ment át. Az
egyesület irányítása stabil, így az a munka, melynek eredményeként az egyesület és a
katasztrófavédelem között együttműködési megállapodás jött létre, folytatódhat.
Az egyesületnek 2017. évben három beavatkozása volt, mindegyik műszaki mentés:
fakidőlésnél, közúti balesetnél és kéménytűznél nyújtottak segítséget.
Az egyesület életében mérföldkő volt 2017. szeptember 21-e, amikor Budapesten, ünnepélyes
keretek között egy Mercedes 814D TLF1000 típusú gépjárműfecskendőt vettek át.
A negyedéves tűzoltó-parancsnoki ellenőrzések során hiányosságot nem tapasztaltunk, a
pályázatokon nyert eszközök és az egyesület tulajdonában álló egyéb szakfelszerelések egyaránt
rendelkezésre állnak.
4.10 Járási mentőcsoportok, HUNOR mentőszervezet
A hivatásos tűzoltó egységeket beavatkozásaikban - kiterjedt és nagyszámú esemény
bekövetkezésekor - a Gyulai Járási Mentőcsoport és a Pelikán Mentőcsoport (Sarkadi Járás)
segítik. Létszámuk és technikai felszereltségük alapvető célkitűzéseik megvalósításához
illeszkedi

A Gyulai Járási Mentőcsoport és a Pelikán Mentőcsoport létszámadatai:
Járás

Megnevezés

Megalakulás

Létszám

Gyulai
Járás

Gyulai
Járási Mentőcsoport

2013.11.08.

28 fő

Sarkadi
Járás

Pelikán
Járási Mentőcsoport

2013.10.27.

31 fő

ÖSSZESEN:

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

A 2016. év október 26-án megalakult Gyulai Járási Mentőcsoport Egyesület részt vett a BM
OKF 2017. évre kiírt pályázatán. A pályázott eszközök (motoros láncfűrész, kézi létrák) a
viharkárok felszámolása terén szolgálják a mentőcsoport célkitűzéseit. Természetesen a Pelikán
Mentőcsoport ez évi pályázata is sikeres volt.
A Gyulai Járási Mentőcsoport és a Pelikán Mentőcsoport 15 fővel vett részt a TONDACH
Magyarország Békéscsabai telephelyén tartott integrált együttműködési gyakorlaton.
A területi rendeltetésű megyei polgári védelmi szervezetek éves összevont törzsvezetési- és
terepgyakorlatának végrehajtására 2017. év szeptember 15-16-án, Mezőhegyesen került sor. A
gyakorlat célja a megyei rendeltetésű Körös Mentőcsoport újraminősítésének megszerzésén túl
az volt, hogy a Békés megyében megalakított önkéntes járási mentőszervezetek megfelelően
berendezett gyakorlati helyszíneken gyakorolják egy nagy kiterjedésű - ennek megfelelően
bonyolult - káresemény felszámolását, a jelentkező vezetés-irányítási és együttműködési
feladatokat.
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 159 résztvevője vízből mentési, árvízi védekezési, kutyás
kutatási és felderítési, műszaki mentési és alpintechnikai, valamint vízkárelhárítási feladatokat
hajtottak végre. A gyakorlaton a Gyulai Járási Mentőcsoport és a Pelikán Mentőcsoport 6-6
fővel vett részt.

Képek a gyakorlatról
2016. évben a Sarkadi Járás területén hat településen alakult települési mentőcsoport (Kötegyán,
Méhkerék, Zsadány, Okány Biharugra, Körösnagyharsány), közülük négyen vettek részt a 2017.
évi pályázaton. Ennek eredményeként a mentőcsoportok vágásbiztos védőruházatot (8db) és
esővédő ruhát (12 db) kaptak.
A BM OKF szakmai irányításával működő országos HUNOR hivatásos nehéz kutató-mentő
mentőszervezet tevékenységében a Gyulai HTP továbbra is három fővel vesz részt (egy főtiszt,
két tiszthelyettes). 2017. évben éles bevetésre nem került sor, a nemzetközi bevetésükhöz
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szükséges és elengedhetetlen védőoltásokat megkapták. A HUNOR mentőszervezet újraminősítése megtörtént, a gyakorlat helyszíne Hajdúszoboszló volt. 2017. június 12-15 között
mindhárom HUNOR tagunk részt vett egy Lisszabonban megszervezett nemzetközi
gyakorlaton.

5. IPARBIZTONSÁGI SZAKTERÜLET
Az iparbiztonság terén jelentkező feladatokba a Gyulai HTP katasztrófavédelmi megbízottjait a
Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezetője a hatósági osztály kiemelt
főelőadóján keresztül vonja be, koordinálja.
5.1 Személyi feltételek
A Gyulai Járás katasztrófavédelmi megbízottja 2017. évben „Veszélyes áruk közúti szállítási
katasztrófavédelmi ellenőr” képesítést szerzett, valamint az ellenőrzésekben a Sarkadi Járás
katasztrófavédelmi megbízottja is bevonható.
5.2 Ellenőrzésekben való részvétel
A Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági felügyelője irányításával
végrehajtott, a veszélyes áruk közúti és vasúti szállításának ellenőrzésére irányuló ellenőrzések
jellemzően Gyula és Lőkösháza térségére irányulnak. E mellett szerepet kaptunk a veszélyes
áruk közúti szállításával kapcsolatos telephelyi ellenőrzésekben is.

6. POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET
A polgári védelmi szakterületi munka a kirendeltségi polgári védelmi felügyelő szakmai
irányításával zajlik. A katasztrófavédelmi megbízottak illetékessége a Gyulai Járás
vonatkozásában Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza településekre, míg a Sarkadi Járás
vonatkozásában 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
települése szintű védekezési, helyreállítási munkákban, a polgármesterek polgári védelmi
feladatainak koordinálásában.
A katasztrófavédelmi műveletek polgári védelmi feladatainak végrehajtásában ciklikusan
visszatérő feladatot jelent a települések katasztrófavédelmi besorolása, a veszély-elhárítási
tervezés, a tervekben meghatározott beavatkozói állomány felkészítése, kiképzése.

6.1 Települések katasztrófavédelmi sorolása, veszély-elhárítási tervezés
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A Gyulai HTP polgári védelmi illetékességébe tartozó 15 településen végrehajtottuk a kockázat
elemzés eredményére alapozott katasztrófavédelmi besorolást. Minden település rendelkezik a
besorolások eredményeire épülő veszély-elhárítási tervrendszerrel. 2017-ben évben is végre lett
hajtva

a

tervek

felülvizsgálata,

pontosítása.

A

tervekhez

lakosságvédelmi

adattár,

térinformatikai program és adatbázis kapcsolódik.
A polgári védelem területén a tervezéssel összefüggésben az alábbi feladatok adódtak:
 A téli időjárás okozta veszélyek felszámolására szolgáló technikai eszközökben és a
melegedő helyekben beállt változások felmérése, jelentése.
 A Békés MKI által meghatározottak szerint átfogó felmérést, majd összesítő jelentést
készítettünk a hulladékszállítás helyzetéről.
 Megtörtént

a

rendkívüli

időjárási

jelenségekre

történő

felkészülés,

valamint

a

lakosságvédelmi adattárban szereplő építőanyag gyártók és forgalmazók adatainak
egyeztetése, a raktáron rendelkezésre álló építőanyagok (fólia, cserépléc) mennyiségének és
tárolási helyének pontosítása.
 A települések osztályba sorolás változását nem igénylő, új veszélyforrások kerültek
azonosításra elsősorban a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek vonatkozásában. Ebből
kifolyólag a veszély-elhárítási tervek szükség szerinti pontosítása, mind települési, mind
járási szinten megtörténtek.
 Aktualizáltuk a települési lakosságvédelmi adattárban szereplő adatokat, a bekövetkezett
változásokat átvezettük.
 A tűzoltóság területét érintően két Helyi Védelmi Bizottság (továbbiakban: HVB) működik.
A HVB-kel a kapcsolattartás folyamatos, az év során tartott soros üléseken az
elnökhelyettesek összesen 2-2 előterjesztést tettek.
 Intézkedtünk a települések katasztrófavédelmi besorolásának felülvizsgálatáról.
 Végrehajtottuk a téli időjárási helyzetre való felkészüléssel, illetve az ár-, és
belvízvédekezéshez kapcsolódó felkészüléssel kapcsolatos tervezési feladatokat.
 Megtörtént a települési vízkár-elhárítási tervekhez kapcsolódó térképek bekérése.
A polgári védelem területén az ellenőrzésekhez kapcsolódó feladatok az alábbiak voltak:
 A települési önkormányzatok, valamint a védekezésben érintett szervezetek bevonásával
végrehajtottuk a vízkár-elhárítási létesítmények őszi felülvizsgálatát.
 A lakott területeket veszélyeztető belvízi elöntések megelőzése, valamint a bekövetkezett
vízkárok mértékének csökkentése és a hatékonyabb beavatkozás támogatásának előkészítése
érdekében megtörtént a települési csapadékvíz elvezető rendszerek ellenőrzése.
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 Az erőforrás igénybevételi terv pontosítása érdekében szükségessé vált a humán, illetve a
technikai eszköz erőforrások leellenőrzése, melynek célja az árvíz elleni felkészülés volt.
 2017. február hónapban megtörtént a szabadtéri tűzesetek kockázati helyszíneinek
ellenőrzése.
 A települési polgári védelmi szervezetek közül a lakosságvédelmi és a logisztikai egységek
őszi

tervezett

közintézményi

felkészítésének
befogadó

előkészítése

helyek

és

a

érdekében,

a

tömegétkeztetési

településeken

található

kapacitások

adatainak

felülvizsgálatára kellett intézkedni. A helyszíni ellenőrzésekbe bevontuk a települések
közbiztonsági referenseit és rendhagyó módon kizárólag a befogadó helyek tekintetében a
népegészségügyi szerv helyi képviselőjét is.
 A települések közbiztonsági referenseinek bevonásával megtörtént a lakossági riasztó és
tájékoztató eszközök ellenőrzése.
 15 településre vonatkozóan megtörtént a települési polgári védelmi egységek felkészítése és
riasztási gyakorlatának végrehajtása, melynek során 344 fő felkészítésére, illetve 112 fő
telefonon keresztüli riasztására került sor. Végrehajtottuk az árvíz elleni védekezés során
igénybe vehető, az önkormányzatok által közfoglalkoztatott állampolgárok felkészítését a
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság erőforrás igénybevételi terve alapján.
 A halálesettel és személyi sérülésekkel járó tűzesetek számának csökkentése és megelőzése
érdekében tűzvédelmi előadás-sorozatot tartottunk szociális intézményekben, mely
előadásokon 10 helyszínen 259 fő vett részt. A szélesebb körű tájékoztatás érdekében az
önkormányzatok részére tájékoztatóanyagokat küldtünk ki, a gyula TV-ben televíziós
beszélgetésre került sor.

7. ELHELYEZÉS, GÉPJÁRMŰVEK
A Gyulai HTP személyi állományának elhelyezése megfelel a kor követelményeinek, az épület
kialakítása és állapota jó. Az állagmegóvás 2017. évben is a parancsnokság személyi állománya
és a közfoglalkoztatottak együttműködésével valósult meg. Az év végén megtörtént a régi
épületszárny emeleti folyosójának újraburkolása és az érintett épületrész újra festése.
Felújítottuk a régi szertárban levő szerelőaknát. Az étkező helyiség parkettája foltokban kopott
volt, így azt a nyár folyamán felcsiszoltuk és újralakkoztuk. Az udvar összetöredezett
burkolatának állapotán egy 6-8 m2-es terület újrabetonozásával javítottunk.
Járműparkunk változásának fontos eleme, hogy a 2016. év végén átvett új Rába
gépjárműfecskendő 2017. március 01-től I-es szerként lett beállítva. 2017. február 15-én 18
gépjárművezető, valamint június 21-én további 6 gépjárművezető vizsgázott le a Rába
gépjárműfecskendő kezeléséből, így a tűzoltóparancsnokság minden gépjárművezetője képes
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vezetni és kezelni azt. A Rába gépjárműfecskendő beállításával a tűzoltóparancsnokság
gépjármű-parkjának (Rába R16 gépjárműfecskendő, Mercedes 4000 típusú gépjárműfecskendő,
Mercedes 2000 típusú gépjárműfecskendő, Renault Kerax vízszállító, Bronto Skylift F42 RLX
típusú magasból-mentő gépjármű, Opel Campo tűzoltásvezetői jármű) átlag életkora az eddigi
16 évről 14 évre javult.
Gépeinket rendszeresen karbantartjuk, így azok feladatuk ellátására alkalmasak. A heti
karbantartások eredményét üzemeltetési naplóban vezetjük. Gépjárműfecskendőinken mobil
telefon és digitális fényképezőgép található. Rendkívül nagy eredménynek tartom, hogy
mindkét fecskendőnkön van hőkamera. Beavatkozásaink során sem tűzoltó, sem tűzoltó
technika nem sérült meg.
2017. november 18-án beüzemeltünk egy új aggregátort, valamint egy szünetmentes
tápegységet és vezérlőegységét, mely képes árammal ellátni a laktanya legfontosabb elektromos
rendszereit. Tűzoltóságunk év közben 4 db új gáztömör védőruhával gazdagodott, valamint
megtörtént az összes kárhelyrádió cseréje.

8. ÖSSZEFOGLALÁS
A Gyulai HTP 2017. évben a szervezeti célkitűzéseknek és a tűzoltósággal szemben
megfogalmazott elvárásoknak megfelelve végezte munkáját. Mindennapi munkavégzésünk
szerves része a szakmaiság és hivatástudat.
Az új Rába tűzoltó gépjármű rendszerbe állítása kiemelt jelentőségű eseménye volt a 2017-es
évnek. A négy gáztömör védőruha beszerzése, a tartalék áramellátás biztosítása, a kárhelyrádiók
cseréje és az emeleti folyosó felújítása szintén fejlődésünkről tesznek tanúbizonyságot.
A Gyulai HTP 2017. évi működési teljesítménye és eredményei egy összeszokott, jól működő
szervezet és munkaközösség képét körvonalazzák, melyek a további eredményes munkavégzés
ígéretét hordozzák magukban. Örömmel és büszkén jelentem, hogy a kiegyensúlyozott
működésre irányuló törekvésünk eredményes volt, a Gyulai HTP személyi állománya a tűzoltó
esküben vállalt kötelezettséghez híven, közmegelégedéssel végezte munkáját.
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Mellékletek
1. számú melléklet
a. 1. táblázat
2015. év

2016.év

2017.év

79

131

Beavatkozást igénylő műszaki mentés: 101

104

127

Utólagos jelzés:

5

8

7

Téves jelzés:

49

64

47

Szándékosan megtévesztő jelzés:

2

7

7

Kiérkezés előtt felszámolt tűzeset:

39

28

19

Összesen saját esemény:

283

290

343

Segítségnyújtás:

15

33

76

Beavatkozást igénylő tűzeset:

87

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

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

17

ÖSSZESEN

79

20

6

58

8

171 104

8

1

6

0

119 290

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

2017.év

Beavatkozást Igénylő

Tűzeset

1

Elek

19

3

0

2

0

24

2

0

0

0

0

2

26

2

Geszt

1

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

2

3

Gyula

35

8

1

35

5

84

94

4

0

4

0

4

Kétegyháza

20

1

0

0

0

21

5

0

0

0

0

5

26

5

Kötegyán

2

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

2

4

6

Lőkösháza

11

0

0

0

0

11

6

0

0

0

0

6

17

7

Méhkerék

1

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

8

Mezőgyán

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

2

9

Sarkad

39

5

5

2

2

53

18

0

0

2

0

20

73

10

Sarkadkeresztúr

3

1

1

1

0

6

0

0

0

0

0

0

6

11

Újszalonta
ÖSSZESEN

0
131

0
19

0
7

0
41

0
7

0
5

0
0

0
6

0
0

d. 4. táblázat
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0
0
205 128

102 186

0
0
139 343

e. 5. táblázat
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