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I. Az év legfontosabb célkitűzései

Az előrelátás, a kockázatelemzés, a szervezeti működés tudatosságának továbbfejlesztése
a napi vezetői és hatósági megelőző tevékenységben.
A tudatos tervezés és előrelátás szervezeti szintű fejlesztése érdekében megvalósult a hatósági
ellenőrzési tevékenység központi, valamint a műveleti feladatok helyi szinten koordinált
részletes havi tervezése.
Az önkéntesek önszerveződésének támogatása, a lakosság önvédelmi készségének
fejlesztése az önkormányzatok, gazdasági társaságok, a társadalmi és karitatív
szervezetek, valamint a fiatalok tömeges bevonásával.
Az állampolgárok biztonságának, önvédelmi képességének növelése az önkéntes
mentőcsoportok létrehozásával folytatódott. Eredményes együttműködést alakítottunk ki az
önkormányzatokkal és gazdasági társaságokkal a karitatív szervezetekkel.
A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: Békéscsabai HTP) a
középiskolák tanulói részére biztosítja a lehetőségét a közösségi szolgálat teljesítésének. A
diákok így közvetlen módon ismerkednek meg szervezetünk tevékenységével, ezzel együtt
széleskörű ismeretanyagot sajátítanak el.
.
A szervezeten belüli tájékoztató munka, a közösségépítés, a szervezeti kultúra és a
hagyományápolás erősítése.
Az elmúlt évben is kiemelt figyelmet fordítottunk a szervezeti kultúra fejlesztésére és a
hagyományápolásra. Ünnepi rendezvények, megemlékezések, sportrendezvények, találkozók,
valamint családi nap megrendezése is sor került.
Az őrsprogram év végéig történő befejezése.
A 2012 áprilisában indított őrsprogram egyik állomásaként 2013. őszén megkezdte működését
a Mezőberényi Katasztrófavédelmi Őrs. A 2014-es év tapasztalatai igazolják az őrs
létjogosultságát. A rövidebb vonulási idők mellett a kivonulás költségei is csökkentek.
Önkéntes mentőcsoportok szakmai támogatása, nemzeti minősítésük befejezése.
2014-ben a Titán Önkéntes Mentőcsoport megszerezte a Nemzeti Minősítési Rendszer szerinti
minősítését. Az önkéntes mentőcsoport felkészültsége és helyismerete alapján alkalmassá vált
a hivatásos katasztrófavédelmi szervek támogatására, képességeik kiegészítésére, a
katasztrófák elleni védekezésben való hatékony részvételre.
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II. Elvégzett szakmai feladatok
1. Tűzoltási szakterület
A Békéscsabai HTP elsődleges működési területéhez 15 település tartozik. A 2013. október 1.től működő Mezőberényi Katasztrófavédelmi Őrs működési területét hat település alkotja:
Kamut, Murony, Mezőberény, Csárdaszállás, Köröstarcsa, Bélmegyer. Az őrs megalakulását
követőn a Békéscsabai HTP-től legtávolabb a 27 kilométerre lévő Köröstarcsa község tíz percen
belül elérhetővé vált (1. számú melléklet).
Működési területünkön vezet keresztül a 44-es, 46-os és 47-es számú főközlekedési út, valamint
a Romániát Budapesttel összekötő vasúti fővonal. Ezek mind nagy személy- és teherforgalom
bonyolítanak le. Területünk nagyrészt mezőgazdasági jellegű. Az ipari létesítmények
előfordulása inkább a nagyobb városokra, Békéscsabára, Békésre és Mezőberényre jellemző. 3
alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és 3 küszöbérték alatti létesítmény is
működik.
1.1. Vonulási adatok
Tűzoltó egységek 2014-ben Magyarországon 57 264 esetben vonultak káreseményhez, ami
közelítőleg megegyezik az előző év adataival, de továbbra is jelentősen alacsonyabb, mint az
azt megelőző évek átlaga. A Békéscsabai HTP működési területén is az országos adatokhoz
hasonlóan alakultak a számok. A 15 településről összesen 515 bejelentést kaptunk, ami közel
28%-kal kevesebb a 2012-es és 2%-kal az előző évinél.
Bejelentések száma 2012-2014
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A tűzesetek száma jelentősen csökkent az előző évekhez viszonyítva. A szabad területen
keletkezett tüzesetek száma lényegesen befolyásolja a statisztikát. A célirányos megelőző
tevékenység és a csapadékos időjárás javította az eredményt. Növekedett viszont a műszaki
mentések száma. Elsősorban a viharos, csapadékos időszakok következménye az emelkedés.
Több volt a fakidőlés, épületkár és a vízeltávolítás.
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Tűzesetek, műszaki mentések száma 2012-2014
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Az elmúlt évben is Békéscsaba közigazgatási területén volt a legtöbb tűzoltói beavatkozást
igénylő esemény, összesen 313 esetben riasztották a tűzoltóinkat. A legkevesebb bejelentés
Csabaszabadi, Bélmegyer és Kamut községekből érkezett, mindössze 1-1.

Bejelentések száma településenként 2014-ben
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Továbbra is magas a téves jelzések száma. A 2008 óta tartó folyamat 2013-ban érte el a
csúcspontját, 98 ilyen eset volt. A 2014-es évben ezt a számot sikerült 59-re csökkenteni. E
jelzések döntő részét továbbra is a létesítmények automata tűzjelzője adja.
A szándékosan megtévesztő jelzés (vaklárma) 2013-ban 6 darab volt, 2014-ben viszont egy
sem.
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Téves jelzések és szándékosan megtévesztő jelzések száma 2007-2014
120
100
80
60
40
20
0
2007

2008

2009
Téves jelzés

2010

2011

2012

2013

2014

Szándékosan megtévesztő jelzés

1.2. A Mezőberényi Katasztrófavédelmi Őrs
A 2012 áprilisában indított őrsprogram újabb állomásaként 2013. október 9-én, ünnepélyes
keretek között avatták fel a Mezőberényi Katasztrófavédelmi Őrsöt. A Békéscsabai HTP
alárendeltségében működő szervezeti egység 6 település több mint 17 ezer lakója számára jelent
nagyobb biztonságot. Azzal együtt, hogy az itt élők rövidebb időn belül kapnak segítséget a
hivatásos egységek vonulási költségei is jelentősen csökkentek.

Az őrs kötelékében szolgálatot teljesítőknek nemcsak a tűzoltás és a műszaki mentés a feladata.
Szerepet vállalnak a hatósági megelőző tevékenységben, a polgári védelmi erők és eszközök
szervezésében, irányításában, a kritikus infrastruktúrák védelmében, valamint a veszélyes
anyagok szállításának ellenőrzésében is. Fontos feladatuk az önkéntes tűzoltó egyesületek
szakmai munkájának a támogatása is.
A 2014. évben az őrs 70 jelzést kapott. Tűzeset 39 alkalommal keletkezett, műszaki mentésnél
30 esetben avatkoztak be, utólagos bejelentés 1 érkezett.
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1.3. A hivatásos tűzoltó-parancsnokság szakmai felügyeleti tevékenysége
1.3.1. Békés Városi Önkormányzati Tűzoltóság
A Békési Önkormányzati Tűzoltóság (továbbiakban: ÖT) a Békéscsabai HTP.-től 10 km-re,
míg a Mezőberényi Katasztrófavédelmi Őrstől 12 km-re található. Elsődleges műveleti
körzetébe három település tartozik, Békés, Bélmegyer és Tarhos.
A mentő tűzvédelmet egy gépjárműfecskendővel valamint egy tartalék járművel biztosítják. A
beavatkozó állomány részére biztosítottak a megfelelő minősítéssel rendelkező egyéni
védőeszközök. A technikai eszközök megfelelnek a minimálisan elvárt műszaki szintnek,
érvényes felülvizsgálattal rendelkeznek.

Előző évhez képest 12-vel több bejelentés érkezett a tűzoltóság elsődleges műveleti körzetéből,
összesen 103. Saját erővel a hivatásos egységek kivonulása nélkül 77 esetben avatkoztak be.
Elsősorban a fél rajjal elvégezhető kisebb kiterjedésű szabadtéri tüzeket oltották el. A műszaki
mentések közül, jellemzően a viharkárok elhárításában vettek részt.
A vonulások településenkénti megoszlása
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1.3.2. Önkéntes tűzoltó egyesületek
A hivatásos tűzoltó-parancsnokságok, önkormányzati tűzoltóságok mellett az önkéntes tűzoltó
egyesületeknek (a továbbiakban: ÖTE) is fontos szerep jut a lakosság védelme szempontjából.
Az egyesületek a településükön a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési
feladatok ellátásában közreműködő társadalmi szervezetek. Meghatározó a szerepük a
hagyományőrzésben és az ifjúságnevelésben is.
A Békéscsabai HTP együttműködési megállapodást kötött a Köröstarcsai Önkéntes Tűzoltó
Egyesülettel és a Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. Az egyesületek nagy múlttal
rendelkeznek, már évtizedek óta végzik önként vállalt feladataikat a településük biztonsága
érdekében, hatékonyan segítik a hivatásos tűzoltók munkáját.
A mentő tűzvédelem területén feladatot vállaló ÖTE-k támogatására a BM OKF a Magyar
Tűzoltó Szövetséggel együttműködve az előző évekhez hasonlóan a 2014. évben is írt ki
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pályázatot. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 300 millió forint volt. A pályázaton
sikeresen részt vett mindkét egyesület. A beavatkozáshoz szükséges eszközökhöz,
védőfelszerelésekhez és a működéshez szükséges forrásokhoz jutottak hozzá.

Az önkéntes egyesületek beavatkozásai
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1.4. Békés tűzvédelmi helyzete
A 2010-től 2013-ig tartó időszakban közel harmadára csökkent a bejelentések száma. Az előző
évben viszont már növekedést tapasztaltuk, de a vonulások száma az emelkedés ellenére sem
haladja meg az előző évek átlagát. A város közigazgatási területéről 2014-ben 96 bejelentés
érkezett, ami 27-tel több az előző évinél.
Bejelentések száma 2007-2014
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A tűzesetek (37) legnagyobb része szabad területen keletkezett. Legtöbbször gazos területeken,
nádasokban, mezőgazdasági művelés alatt álló földeken történt beavatkozás (18), ingatlanban
15 tűzeset keletkezett.
Személyi sérülés egy melléképületben keletkezett tűznél történt, 1 fő szenvedett égési
sérüléseket. Tűzesettel összefüggésben egy haláleset történt, ebben az esetben tűzvizsgálati
eljárás lefolytatására is sor került.
A műszaki mentések (59) számának emelkedését a gyakori viharok okozták. A nyárnak volt
olyan napja, amikor kilenc káreset történt. Elsősorban fakidőlések, épületkárok keletkeztek.
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2. Polgári védelmi szakterület
2.1. A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata
A 234/2011. (IX.10.) számú Kormányrendelet (a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról) határozza
meg a települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályait és a védelmi követelményeket.
A rendeletben rögzített szabályok ismeretében a besorolást, a települést érintő veszélyeztető
hatások komplex elemzése alapján, kockázatbecslés útján kellett megállapítani.
A kockázatazonosítást követően a kockázatelemzés és értékelés során a települések
polgármesterei a Békéscsabai HTP közreműködésével meghatározták a település területére
vonatkozó egyes veszélyeztető hatások következményeit, valamint a bekövetkezés
gyakoriságát. Az elvégzett komplex kockázatbecslés eredményének megfelelően került
megállapításra a települések katasztrófavédelmi besorolási osztálya. (2. számú melléklet)
A polgári védelmi szervezetek létszáma függ a település katasztrófavédelmi besorolási
osztályától, a település lakosságszámától, a létrehozásra kerülő szervezetek típusa pedig a
településen jelenlévő veszélyforrások típusától.
A Békéscsabai HTP területéhez tartozó 16 településen összesen 1907 fő van beosztva
határozattal települési polgári védelmi szervezetbe.

2.2. A célirányos hatósági tevékenység megvalósítása, kártételek megelőzése,
csökkentése
Az elmúlt évek csapadékos időjárási viszonyaira és azok gyakorlati tapasztalataira tekintettel a
kül- és belterületi vízelvezető rendszerek helyszíni szemléjének hajtottuk végre. A
polgármesterekkel és az illetékes helyi önkormányzat képviselőjével, valamint a kijelölt
települési közbiztonsági referenssel vagy a helyettesével elvégeztük a szemléket, amelyről
minden esetben jegyzőkönyvet készítettünk.
Részt vettünk a Békéscsabai HTP összes településén a vízkár-elhárítási létesítmények őszi
felülvizsgálatán.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettesének feladatszabása
alapján felmértük a települések belterületén, az állam vagy a települési önkormányzatok
tulajdonában lévő helyi közutak mentén lévő elhanyagolt, nem karbantartott fák, fasorok
állapotát. Valamennyi településen az ellenőrzésről jegyzőkönyvet készítettünk.
A 234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról - 44. § alapján a
lakossági riasztórendszer, valamint riasztó-tájékoztató végpontjait, a riasztó eszközök meglétét,
állapotát, karbantartottságát és működőképességét legalább évente egy alkalommal a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv ellenőrzi. Ellenőriztük a riasztó eszközök meglétét, állapotát,
karbantartottságát és működőképességét.
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2.3. A védelmi igazgatás intézményrendszerének működtetése
A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területéhez tartozó két helyi
védelmi bizottsággal napi szintű a kapcsolat. Minden soros és soron kívüli ülésén képviseli
magát a parancsnokság a katasztrófavédelmi megbízottak által. Részt veszünk a HVB
dokumentumainak átdolgozásában, az ülések katasztrófavédelmi napirendi pontjainak
előkészítésében, prezentációjában.

2.4. Önkéntes mentőcsoportok
A Titán Mentőcsoport a Szervezeti és Műveleti Irányelvben megfogalmazott
minimumkövetelmények figyelembevételével, könnyű városi kutató és mentő (USAR) műszaki
mentő képességek szakterületre tett minősítést 32 fővel.
A minősítő gyakorlaton tervezett feladatokat a mentőcsoport maradéktalanul, megfelelő
színvonalon hajtotta végre, mind a városi kutató és mentő, mind az árvíz-védekezési feladatok
tekintetében.
A Titán Mentőcsoport így jogot szerzett az önálló beavatkozásra elsősorban a Békési Járás
területén.

2.5. Veszély-elhárítási tervezés
A jogszabályi előírásoknak megfelelően 2014-ben is megtörtént a helyi és járási összesített
veszély-elhárítási tervek felülvizsgálata. A tervekben szereplő – veszélyeztetettségeknek
megfelelően kidolgozott – műveleti sorrendek, valamint a hozzájuk tartozó adattárak biztosítják
a különböző katasztrófaveszélyek és veszélyhelyzetek hatékony kezelését.

2.6. Operatív döntéstámogatás biztosítása, a polgári védelmi nyilvántartási
rendszer fejlesztése
Létrejött a katasztrófavédelmi erő- és eszköz nyilvántartási polgári védelmi alkalmazás
(HELIOS), amelynek fő célja, a döntések meghozatalához szükséges valamennyi információ
minél rövidebb idő alatt történő biztosítása a hivatásos katasztrófavédelmi szervek részére.

2.7. A katasztrófavédelmi operatív szervek gyakoroltatása
A BM OKF Operatív Törzsének irányításával megvalósuló országos törzsvezetési gyakorlatok
mellett az idei évben a katasztrófavédelmi igazgatóságok helyi operatív munkaszerveik
bevonásával több, mint 300 törzsvezetési gyakorlatot hajtottak végre. A gyakorlatok a valós
veszélyeztetettségekre, valamint az azonosított kockázati helyszínekre fókuszáltak, kiemelten
az árvízi, illetve a rendkívüli időjárási körülményekre történő felkészülést. Ezen gyakorlatok
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eredményesen hozzájárultak a hivatásos katasztrófavédelmi szervek éles helyzetben történő
hatékony feladat-végrehajtásához.

2.8. Lakosságfelkészítés, tanulói ifjúság felkészítése
A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján 2016. január 01-jét követően az érettségi
vizsgák megkezdésének feltételévé vált a közösségi szolgálatban történő részvétel. A hivatásos
katasztrófavédelmi szerveket megkereső diákok száma 2014-ben dinamikusan növekedett. A
Békéscsabai HTP-n 178 diák teljesíti közösségi szolgálatát.
A közbiztonsági referensek, illetve helyetteseik részére a jogszabályban meghatározott
feladatok eredményes végrehajtása érdekében koordinációs értekezleteket tartott.
Feldolgozásra kerültek a települések ideiglenes veszély-elhárítási tervei, ismertetésre kerültek
közbiztonsági referensek aktuális feladatai, a riasztási gyakorlattal kapcsolatos tudnivalók,
feladatok. Ismertettük a településeken megrendelésre kerülő tömegrendezvények megtartásával
kapcsolatos tudnivalókat és a rendkívüli téli időjárással kapcsolatos feladatokat. Folyamatos
tájékoztatást kaptak a jogszabályi változásokról.
A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézménnyel kötött együttműködési megállapodás
keretében közreműködtünk a nyári tábor katasztrófavédelmi napjának lebonyolításában,
valamint a 2014-2015-ös tanévben a katasztrófavédelmi szakterület oktatásában.
A Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltségen 2014. március 31.-én került megrendezésre
a felmenő rendszerű Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny helyi fordulója. Igény szerint az
induló csapatok felkészítésében is részt vettünk.
3. Iparbiztonsági szakterület

A Békéscsabai HTP működési területén 3 db alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzem (BOREALIS L.A.T. Hungary Kft.. /Békéscsaba/, KITE Zrt. /Telekgerendás/,
Kígyós Major Kft. /Újkígyós/) és 3 db küszöbérték alatti üzem (Kaiser Food Kft. /Békéscsaba/,
ChemicalSeedKft. /Békés/ és a Bétak Kft. /Békés/ végez gazdasági tevékenységet. A Pinguin
Foods Hungary Kft. békéscsabai telephelye 2014. november 28-án bezárt, az üzemben lévő
ammónia hűtőközeget elszállították.
Az alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek közül a BOREALIS L.A.T.
Hungary Kft. és a KITE Zrt. telephelye rendelkezik biztonsági elemzéssel. A Kígyós Major
Kft. biztonsági elemzés készítésére és benyújtására kötelezett, hiánypótlási felhívást kapott. A
ChemicalSeed Kft. a megyében elsőként kapott a tevékenység végzéséhez szükséges
katasztrófavédelmi engedélyt, mivel a vállalkozás békési telephelye súlyos káresemény
elhárítási terv készítésére nem volt kötelezett.
A Békéscsabai HTP katasztrófavédelmi megbízottjai a kirendeltség iparbiztonsági szakterület
ellenőrzési tervében meghatározott időpontokban, előzetes egyeztetés szerint vettek részt a
közúti és vasúti veszélyes áruszállítás, illetve telephelyi ellenőrzési feladatok végrehajtásában.
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III. Összefoglalás
A Békéscsabai HTP teljesítette a 2014. évre előírt feladatait. Az elmúlt időszak tudatosan tervezett
megelőző munkájának eredményeként csökkent a bekövetkezett események száma. Lényegesen
lerövidült a vonulási idő a működési területünk több településére a Mezőberényi
Katasztrófavédelmi Őrs megalakulása óta, ezzel együtt a kivonulás költségei is csökkentek.
A parancsnokságunk hatékony együttműködést alakított ki a társszervekkel, önkormányzatokkal az
önkéntes és karitatív szervezetekkel. Az önkéntes mentőcsoportok sikeres minősítő gyakorlaton
vettek részt.

A középiskolák tanulói részére biztosítottuk a lehetőségét a közösségi szolgálat teljesítésének.
Közel 200 diák közvetlen módon ismerkedett meg szervezetünk tevékenységével.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a szervezeti kultúra fejlesztésére és a hagyományápolásra.
Ünnepi rendezvények, megemlékezések, sportrendezvények, találkozók, valamint családi nap
megrendezése is sor került.
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