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I. BEVEZETÉS                                                                                    

 
Az Országgyűlés 2011. szeptember 19-én elfogadta a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényt. A jogszabály 
2012. január 1-től hatályos és fordulópontot jelentett a katasztrófavédelmi 
szabályozórendszerben és ezzel együtt a tűzvédelemben is.  
 
A jogalkotók gyökeres változtatás mellett döntöttek. 2012. január 1. napjával a hivatásos 
önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltósággá alakultak át. Az állami tűzoltóság a hivatásos 
önkormányzati tűzoltóság általános jogutódja. 
 
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság működtetését és fenntartását szolgáló, a hivatásos 
önkormányzati tűzoltóságok használatában lévő, és a tűzoltósági feladatok elvégzéséhez 
szükséges önkormányzati vagyon térítésmentesen az állam tulajdonába került. 
 
Átalakult a tűzoltóságok feladatrendszere, személyi összetétele, megváltoztak a szakmai 
szabályzók. Április 1.-től új szervezeti struktúrában végezzük a feladatunkat.  
 
 
II. VEZETÉS, HUMÁN SZAKTERÜLET 

A tűzoltó-parancsnokság helye és feladata a katasztrófavédelem szervezetében  
 
A hivatásos katasztrófavédelmi szervek tagozódása: 
 - országos illetékességgel működő központi szerv (OKF) 
 - a megyei, fővárosi illetékességgel működő területi szervek 
 - a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltóságok mint helyi szervek. 
 
A központi szerv (BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) 
 
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
központi szerve vezetője vezeti a központi szervet, irányítja a hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv területi és helyi szervei működését és szakmai tevékenységét, gyakorolja a 
katasztrófavédelmi törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott jogokat. 
 
A területi szerv (Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) 
 
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervei a megyei katasztrófavédelmi 
igazgatóságok. A megyei igazgatóság önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, 
amely jogszabályban meghatározott ügyekben hatóságként jár el, ellátja a jogszabályokban 
részére meghatározott feladatokat, irányítja a katasztrófavédelmi kirendeltségeket és a 
hivatásos tűzoltóságokat.  
 
Helyi szervek 
 
A helyi szervek katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok. 
Békés megyében három - Békéscsaba, Orosháza, Szeghalom - kirendeltség került felállításra. 
A hatósági és szakhatósági tevékenység a tűzoltóságokról a kirendeltségekre került át.  
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Békés a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez tartozik, melynek illetékessége 
összesen 26 településre terjed ki, felügyelete alá tartozik a Békéscsabai Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: HTP), és Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
 
A hivatásos tűzoltó-parancsnokságok feladatrendszere lényegesen átalakult a tűzoltási és 
műszaki mentési feladataik mellett, polgári védelmi tevékenységet végeznek, közreműködnek 
közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában, állandó 
készenléti jellegű szolgálatot adnak. Ellátják a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok és a 
tűzoltó egyesületek szakmai irányítását és felügyeletét. 

Személyügyi tevékenység 
 
2012. január elsejével a kirendeltségek megalakításával egy új szint jött létre a megyei 
katasztrófavédelmi igazgatóságok és a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok között. Az új 
szervezeti egység, január 1. és március 31. között egy fővel, megbízott kirendeltség-vezetővel 
működött, ekkor a hivatásos tűzoltó-parancsnokság és a kirendeltség munkája még nem 
különült el élesen egymástól.  
 
Április 1.-re fejeződtek be a szervezeti átalakulás miatt szükségessé váló elbeszélgetések, 
elkészültek a szolgálati viszony módosításáról szóló parancsok és az új munkaköri leírások.  
 
Kiss András tűzoltó ezredes, tűzoltósági tanácsos, kirendeltség-vezető úrtól a parancsnoki 
feladatokat és hatáskört átvettem. A beosztás ellátásához szükséges információk, tények, 
okiratok, dokumentumok átadásra kerültek. A jegyzőkönyvet 2012. április 12-én írtuk alá. 
 
A Békéscsabai HTP önálló állománytáblával nem rendelkezik a létszám legfeljebb 90 fő 
lehet, jelenleg 3 státusz nincs feltöltve. Öten dolgoznak hivatali munkarendben a 
tűzoltóparancsnok, tűzoltóparancsnok-helyettes, műszaki-biztonsági tiszt, katasztrófavédelmi 
megbízottak (Békéscsabán és Békésen). Váltásos munkarendben 82 tűzoltó teljesít 
szolgálatot. 
 
Év közben három beosztott tűzoltó kérte a leszerelését, ők külföldi munkavállalás miatt 
hagyták el a szervezetet, egy fő kérte áthelyezését Gyulai HTP-re. Szombathelyről viszont a 
békéscsabai tűzoltóság állományába került áthelyezésre egy fő. Két újonnan felszerelt 
kollégánk ez év elején kezdte meg a szolgálatát. Ők már az újonnan kialakított moduláris 
rendszerű képzésen szerezték meg a szakképesítésüket. 
 
A személyügyi gondoskodás jelentős feladatai közé tartozik a személyi állomány 
egészségügyi helyzetének, fizikai és pszichikai állapotának figyelemmel kísérése, az éves 
egészségügyi szűrővizsgálat megszervezése. Parancsnokságunkon 2012. év második 
félévében az éves szűrővizsgálatot már nem a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 
egészségügyi szolgálata végezte, arra a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Területi Egészségügyi, Pszichológiai és Munkabiztonsági Ellátó Központjában, Szegeden 
került sor. 
 
A szociális gondoskodás részekét a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon a 
szociális bizottság rendszeresen ülésezik, melybe természetesen tűzoltóságunk is delegált 
tagot. 
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Az állomány fizikai állapotának felmérését évi rendszerességgel hajtjuk végre, mindenki 
megfelelt az előírt követelményeknek. A megfelelő fizikai állapot megszerzéséhez és 
megtartásához biztosítjuk a szükséges feltételeket. 

Munkavédelemi helyzet 
 
A munkavédelmi tevékenység koordinálása, a munkabalesetek kivizsgálása, valamint az 
egészségvédelmi megbízott feladatainak ellátása a műszaki-biztonsági tiszt feladata. 
 
A készenléti állomány részére az időszakos munkavédelmi és a tűzvédelmi oktatásokat a 
kiképzési terv szerint végre hajtottuk, azt dokumentáltuk, a hiányzók pótoktatása a 
szolgálatba lépés napján megtörténik. Több esetben rendkívüli oktatásokat is tartottunk. 
 
Minden tűzoltó rendelkezik megfelelő minőségű, rendszeresített védőfelszereléssel. Az 
állomány védőfelszerelésének és az egyenruhájának szemléjét megtartottuk. Az egyéni 
védőeszközök időszakos felülvizsgálata megtörtént. 
 
Az előző évben 8 felmentéssel járó munkabaleset történt, ebből 3 sportsérülés, 2 véletlen, 4 
káresettel összefüggő baleset. A felmentéssel járó munkabalesetek kivizsgálása megtörtént, 
minden esetben elkészítettük a sérült és tanúk meghallgatásának jegyzőkönyvét és a baleseti 
jegyzőkönyveket. 
 
A 2012. évben 3 nem a munkahelyen bekövetkezett, felmentéssel járó balesetet 
dokumentáltunk, melyeknél elkészítettük a baleseti jegyzőkönyveket és OEP által készített 
nyomtatványokat felterjesztettük. 
 
Alkoholszondás ellenőrzéseket rendszeresen, több alkalommal végeztünk. Az elmúlt évben a 
vizsgálat pozitív eredményt nem hozott. 
 
Képzések, továbbképzések, gyakorlatok 
 
A továbbképzési tervben előírt elméleti és gyakorlati foglalkozások megtartásra kerültek. 
Több esetben soron kívüli képzésre is sor került. A szervezeti átalakulással kapcsolatban 
megjelenő jogszabályi változások követése, ezek oktatása és a munkavégzésbe történő 
integrálása folyamatosan történik. A szolgálati csoportok gyakorlatairól készült kimutatást a 
1. számú melléklet tartalmazza. 
 
A parancsnokság állományából egy tiszt jelentkezet a HUNOR Mentőszervezetbe, felvételét 
követően kiképzésen vett részt, sikeres minősítő gyakorlaton történő részvétellel egy 
nemzetközi szinten bevethető mentőszervezet tagja lett. 
 
2012-ben öt munkatársunk kezdte meg tanulmányait valamelyik állami felsőfokú intézmény 
levelező tagozatán. Szeptembertől egy fő szerparancsnoki képzésen vesz részt a képesítés 
megszerzésének várható ideje ez év áprilisa.  
 
A Békés Városi Önkormányzati Tűzoltósággal közösen három esetben vettek részt a 
békéscsabai egységek szituációs begyakorló gyakorlaton ( Békés, BÉTAK kft, Békés Inter 
Turbo kft., Békés uszoda ). 
 



 6 

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrző gyakorlatot tartott A Gyulai 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokságnak a Gyulai BV Intézetben, ezen részt vett a békéscsabai 
tűzoltóság két szere is. 
 
A vezetési gyakorlatokat folyamatosan végeztük, összekapcsolva sportfoglalkozásokkal, 
bemutatókkal, valamint a tűzcsapok ellenőrzésével.  
 
A gépjárművezetők rendelkeznek a megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetésére 
jogosító alkalmassági vizsgával.  
  
Elismerések, fegyelmi helyzet 
 
2012. évben három alkalommal került sor elismerések átadására: Nemzeti ünnepünk március 
15-e, a Tűzoltóság Napja, valamint Október 23-a alkalmából. 
 
Főigazgatói elismerés: 
 
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója munkakörében hosszú időn 
át végzett, kiemelkedő szintű tevékenysége elismeréseként főigazgatói emléktárgy 
elismerésben részesítette Máté Pál tűzoltó főtörzsőrmestert, a Békéscsabai HTP 
gépjárművezetőjét. Az elismerés átadására a 2012. április 27-én megtartásra került központi 
ünnepségeken került sor. 

 
Megyei igazgatói elismerések: 
 

- rendfokozatban történő soron kívüli előléptetés: 4 fő 
- hivatásos állományba eltöltött 10 év után a következő beosztási kategória első fizetési 

fokozatba történő kinevezés: 4 fő 
- egy fizetési fokozattal való előresorolás: 2 fő 

 
A parancsnokság fegyelmi helyzete jó, fegyelmi eljárás 2012-ben nem indult. 

Rendezvényeink 
 
Immár hagyományos módon, 22. alkalommal tartottuk meg Flórián napi rendezvényünket az 
ünnepségre ez alkalommal, az igazgatósággal közösen Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalának dísztermében került sor.  
 
Szintén hagyományos módon rendeztük meg kispályás labdarúgó tornánkat, amire a megye 
mind a hat parancsnoksága és a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is nevezett.  
 
2012. november 22-én a Békéscsabai HTP épületében nyugdíjas találkozót tartunk, ezt 
követően a Csaba Honvéd Kulturális Egyesület épületében ebédre is sor került.  
 
December 8-án rendeztük a Mikulás ünnepséget, amin a kirendeltség kisgyermekes családjai 
is részt vettek. A rendezvényen a Jókai Színház művésze színvonalas műsorral szórakoztatta a 
résztvevőket.  
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III. POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET 
 
Polgári védelmi szervezetek 
 
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.  
 
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 760 főt osztottak be 
határozattal települési polgári védelmi szervezetbe. A PV szervezetek aktuális és tervezett 
létszámát a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
A katasztrófák elleni védekezés teljes rendszerét megújító folyamat keretében 2012. 
augusztus 20-án, Kétsopronyban a Községháza melletti parkban, 25 fő települési polgári 
védelmi szervezetbe beosztott tett polgári védelmi esküt a Szent István Falunapok keretében.  
 
Tervezés  
 
Áprilisban az érintett együttműködő szervek és szervezetek állásfoglalásainak figyelembe 
vételével elkészültek a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolását tartalmazó 
települési adatlapok. A települések ideiglenes veszély-elhárítási terveit 2012. április 30-ig 
elkészítettük és jóváhagyattuk a települések polgármestereivel. Pontosítottuk a 15 település 
lakosságvédelmi adattárát is. 

 

Kimutatást készítettünk a településeken 2012. június 04. és december 31. közötti időszakban 
lebonyolításra kerülő, tervezetten 200 fő feletti szabadtéri tömegrendezvények, falunapok, 
fesztiválok és egyéb jelentős látogatottságú ünnepségek megtartásának helyéről, idejéről. 
Kértük a Polgármestereket, hogy településük vonatkozásában kezdeményezzék, hogy a 200 fő 
feletti rendezvény megtartása során az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. 
(IX. 6.) BM rendelet 595.§-598.§-ban rögzítetteknek megfelelően a tűzvédelmi előírásokat, 
biztonsági intézkedéseket tartalmazó tervdokumentáció készítését, melynek melléklete legyen 
az ajánlásként megküldött biztonsági terv is. 
 
Kiemelt rendezvény volt a Békéscsabai Sörfesztivál és Csülökparádé 2012. június 7. és 10. 
között, a békéscsabai augusztus 20-ai tűzijáték, valamint a 16. alkalommal megrendezett 
Csabai Kolbászfesztivál. A rendezvény helyszínein biztosítási feladatokat láttunk el.  
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A nyári hónapokra, hőhullámokra való felkészülés keretében – figyelemmel a 
hőségriasztással kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 11/2009. számú BM KVI 
Intézkedésében foglaltakra – aktualizáltuk a klimatizált épületek, helyiségek listáját, valamint 
előkészítettük a lakossági tájékoztatókat a kánikula idején alkalmazandó magatartási 
szabályokra vonatkozóan. 
 
A közbiztonsági referensek segítségével felmértük a bentlakásos szociális intézmények 
adatait, az esetlegesen végrehajtásra kerülő lakosságvédelmi intézkedések, valamint az ott 
élők befogadó helyen történő elhelyezésének tervezhetősége érdekében. A szociális 
intézmények felmérésén túl, soron kívül kezdeményeztük a városi rendőr-kapitányságokon 
rendelkezésére álló bombariadó tervek jóváhagyását a bíróságokkal együttműködve.  
 
A 2011-es év létszámadatainak megfelelően, a korábban KÖVIZIG által igényelt segédőrök 
adatait és riasztási feltételeit pontosítottuk, aktualizáltuk a vízkárelhárítás katasztrófavédelmi 
feladataira történő felkészülés érdekében. 

Belvízvédelmi csatornarendszer bejárása, belterületi fák, fasorok ellenőrzése  
 
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az elmúlt évek csapadékos időjárási 
viszonyaira és azok gyakorlati tapasztalataira tekintettel meghatározta a kül- és belterületi 
vízelvezető rendszerek helyszíni szemléjének végrehajtását. 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 Békés, Békéscsaba, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Kétsoprony, 
Köröstarcsa, Murony, Tarhos és Telekgerendás települések 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. 

Lakossági riasztó eszközök felmérése 
 
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. Az áramszolgáltatóval közösen 
ellenőriztük a riasztó eszközök meglétét, állapotát, karbantartottságát és működőképességét.  

Lakosságfelkészítés, tájékoztatás 
 
Év közben minden település polgármesterének személyes tájékoztatást adott a 
tűzoltóparancsnok - a kirendeltség-vezetővel együtt - a katasztrófavédelmet érintő szervezeti 
változásokról. 
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Katasztrófavédelmi felkészítés és riasztási gyakorlatok  

 

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a településeken működő civil, karitatív és 
egyéb szervezetek felkészítésére, egy váratlan helyzet kezelésére az irányítás és 
együttműködés rendjére, polgári védelmi szervezetek részére telefonon keresztüli riasztási 
gyakorlat végrehajtására elgondolást készített. A végrehajtásra 2012. május 24. és június 20-a 
között került sor 15 településen. 

 

A gyakorlat első részében a településeken az e feladatokra alkalmazható civil, karitatív és 
egyéb szervezetek felkészítése került sor. Pontosítottuk a polgári védelmi szervezetbe 
beosztottak telefonszámait és lakcím adatait is a riasztás hatékonyságának növelése 
érdekében. A felkészítés második felében ezen adatokat felhasználva került végrehajtásra, 
telefonos kiértesítéssel a riasztási gyakorlat.  

 

A felkészítést 12 településen a tűzoltóparancsnok 3 településen a tűzoltóparancsnok-helyettes 
és az adott település közbiztonsági referense tartotta.  

 

A közbiztonsági referensek felkészítése 
 
A Békéscsabai HTP 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 Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség által szervezett tanfolyamon mindegyik 
település referense részt vett és sikeres vizsgát tett. 
 
Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny 
 
Tájékoztattuk a területünkhöz tartozó települések általános és középiskoláinak igazgatóit, 
hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a 2011/2012-es tanévre is meghirdette a 
Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt. 
 
A versenyre 4 fős csapatok jelentkeztek, két korcsoportban: 5-8. évfolyam (2 csapat) és 9-12. 
évfolyam (5 csapat). A csapatoknak lehetőséget biztosítottunk arra, hogy elméleti és 
gyakorlati felkészítésünkön részt vegyenek, melyre több csapat részéről igény jelentkezett. A 
verseny 2012. április 20-án a Gyulai Városi Sportpályán került megrendezésre. Továbbjutó 
csapataink 5-8. évfolyam kategóriában Békési Kistérségi Általános Iskola Dr. Hepp Ferenc 
Tagintézménye, Békés III.  helyezést ért el. 9-12. évfolyam kategóriában Szent-Györgyi 
Albert Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Békéscsaba I ., Tisza Kálmán Közoktatási 
Intézmény Békési Oktatási Egysége, Békés II.  valamint a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és 
Kollégium 1. csapata, Békéscsaba III.  helyezést ért el. 
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Katasztrófavédelmi Közösségi Szolgálat 
 
2012. szeptember 1.-től hatályos a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 
14. pontja és 6. § (4) bekezdése által meghatározott feladatok végrehajtásának biztosítására, a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. 
 
A törvény egyik újdonsága, hogy a 9–11. évfolyamos tanulók részére, 2016. január 1-je után 
megkezdett érettségi vizsgák esetében feltételül szabja a közösségi szolgálat teljesítését és 
igazolását. A katasztrófavédelem kiemelt célkitűzésként kezeli a gyermekek és fiatalok 
katasztrófavédelmi felkészítését, amelynek érdekében országszerte lehetőséget biztosít a 
középiskolás diákok számára, hogy közösségi szolgálati kötelezettségüket a 
katasztrófavédelem szerveinél teljesítsék.  
 
Mindezek érdekében folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a működési területünkön található 
oktatási intézményekkel, tájékoztatjuk őket a közösségi szolgálattal kapcsolatos 
tudnivalókról. Az együttműködési megállapodást aláíró intézmények diákjainak fogadása és 
felkészítése elkezdődött. 
 
 
IV. TŰZVÉDELMI SZAKTERÜLET 
 
 
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság rendkívüli időjárásból adódó feladatainak 
végrehajtása érdekében 2012. december 21.-én Békéscsabán egy középmagas lakóépületben 
célellenőrzést hajtottunk végre.  
 
A Békéscsabai HTP személyi állományából jelenleg egy fő rendelkezik ADR ügyintézői 
képesítéssel, aki az elmúlt időszakot tekintve 18 alkalommal vett részt ellenőrzésen (ADR 
közúti 10, ADR telephelyi 1, RID vasúti 7). 
 
2012. szeptember 5. és szeptember 25. között a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Hatósági Osztályával közösen ellenőriztük a békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és 
Gimnázium, Szent László Utcai Általános Iskola és Óvoda, Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola, Petőfi Utcai Általános Iskola, Lencsési Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény tűzriadó gyakorlatát. 
 
Kiemelt rendezvény volt a Békéscsabai Sörfesztivál és Csülökparádé 2012. június 7. és 10. 
között, a békéscsabai augusztus 20-ai tűzijáték, valamint a 16. alkalommal megrendezett 
Csabai Kolbászfesztivál. A rendezvény helyszínein biztosítási feladatokat láttunk el.  
 
 
V. TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET 
 

A működési területünk jellemzői  
 
Elsődleges működési területünk 14 települést foglal magába (3. számú melléklet). 2012. 
január 1.-től a Békés Városi Önkormányzati Tűzoltóságtól három település – Békés, Tarhos 
és Bélmegyer – három év után újra a parancsnokságunk területe lett.  
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A legtávolabbi településünk a 27 kilométerre levő Köröstarcsa község, a legnagyobb város 
tűzoltóságunk székhelye Békéscsaba.  
 
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. 
 
Elsődleges működési területünk nagyrészt mezőgazdasági jellegű. Az ipari létesítmények 
előfordulása inkább a nagyobb városokra, Békéscsabára, Békésre és Mezőberényre jellemző. 

Technikai háttér 
 
Tűzoltóságunk 8 darab készenléti szolgálatba beállított és 1 darab tartalékban levő tűzoltó 
járművel rendelkezik. A gépjárműpark része 1 ügyintézői személygépkocsi, valamint egy 
tűzoltás-vezetői gépjármű is. 
 
Az utóbbi öt évben járműparkunk jelentősen megfiatalodott: új magasból mentő, vízszállító, 
gépjárműfecskendő, tűzoltás-vezetői gépjármű és ügyintéző gépkocsi beszerzése történt meg. 
A járműállományunk átlagéletkora így 14 évre csökkent.   
 
A gépjárművek üzemeltetése a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
járműfenntartó rendszerének kialakításáról és működtetéséről szóló 40/2012. számú 
intézkedés alapján történik. A karbantartás során az állomány reggeli átadás-átvétel után 
folyamatos napi és használat utáni karbantartást végez. A rendszer lényeges eleme a heti 
karbantartás, amit rendszeresen elvégzünk, a folyamat minden lépését az üzemeltetési 
naplóban rögzítjük. A Békéscsabai HTP járműveinek adatait a 4. számú melléklet 
tartalmazza.  
 
A járművek tűzoltás-technikai felszereltsége, műszaki állapota, karbantartottsága jónak 
mondható. Minden gépjármű rendelkezik az előírt málházással a tűzoltó szakfelszerelések 
felülvizsgálata folyamatosan történik, eszközeink alkalmasak a biztonságos és hatékony 
munkavégzésre. 

Ügyeleti rendszer 
 
A parancsnokságunk ügyeletéről a 105-ös segélykérő telefonok átkötésre kerültek a Békés 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei műveletirányító ügyeletére. A jelzés 
értékelése és a riasztási fokozat meghatározása, a vonultatott szerek kijelölése nem a hivatásos 
tűzoltóságon történik, hanem a BM KVI ügyeletén. A jelzés értékelése alapján a 
műveletirányításra beosztott a PAJZS program által kijelölt szereket riasztja. A PAJZS 
program a megyei Műveletirányító Tervek adatai alapján dolgozik. A kárhelyi kommunikáció 
EDR rádiók segítségével történik. 
 
Vonulási adatok 
 
Működési területünk 14 településéről összesen 728 bejelentést kaptunk. Az elmúlt évben is 
Békéscsaba közigazgatási területén volt a legtöbb tűzoltói beavatkozást igénylő esemény, 
összesen 402 esetben riasztották a tűzoltóinkat. A legkevesebb bejelentés Csabaszabadi és 
Tarhos községekből érkezett ( 4-4). 
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Tűzesetek és műszaki mentések száma településenként 2012-ben 
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A tűzesetek száma a 2007. évtől – az országos tendenciához hasonlóan – csökkent, 
növekedett viszont a műszaki mentések száma. Az utóbbi évek szélsőséges időjárása miatt a 
belvizek, a szélviharok következményeinek felszámolása adta a legtöbb feladatot. Az előző 
évekhez hasonlóan magas a közlekedési balesetek száma is.  
 
A 2012. évben ismét növekedett a tűzesetek száma az előző évekhez viszonyítva. Legtöbbször 
szabadtéri tüzek oltásához kellett kivonulni tűzoltóinknak, gaz, avar, nádas és mezőgazdasági 
területen keletkezett tűz a leggyakoribb. Magas a lakóingatlanban keletkezett tüzek száma is. 
 

A tűzesetek és műszaki mentések száma 2007-2012 
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Csökkent a szándékosan megtévesztő jelzések (vaklármák) száma, ezek kiszűrésében az 
ügyeleten elhelyezett technikai eszközök (hívásazonosítás, hangrögzítés) jelentős segítséget 
nyújtanak. Továbbra is magas a téves jelzések száma, ennek oka elsősorban a tűzoltóságra, 
vagy más diszpécserközpontba a létesítmények automata tűzjelzőjéről érkező jelzés.  
 
 

Téves jelzések és szándékosan megtévesztő jelzések száma 2007-2012 
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A tűz és káresetek felszámolása során rendszeresen együttműködtünk a társszervekkel, 
szolgáltatókkal, közbiztonsági referensekkel, illetve a polgármesteri hivatalokkal. 

Békés tűzvédelmi helyzete 
 
2012-ben 131 esetben riasztották valamelyik tűzoltó egységet a település közigazgatási 
területére. A Békési Önkormányzati Tűzoltóság 60 esetben önállóan a hivatásos egységek 
nélkül avatkozott be.  126 esetben I-es, 5 esetben II-es riasztási fokozat elrendelésére került 
sor.  
 
Folytatódik a 2010 óta tartó tendencia, tovább csökkent a beavatkozást igénylő események 
száma. Az előző évhez képest 15-tel kevesebb bejelentést kaptunk.  
 
 

Bejelentések száma 2007-2012 
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Tűzesethez 75 esetben vonultunk ki. Ezek többsége szabadtéren keletkezett, leggyakrabban 
száraz fű, gaz és mezőgazdasági terület égett. Jelentős az lakóépületben keletkezett tüzek 
száma is, több mint 20 ilyen eset volt. Tűzesettel összefüggésben haláleset, súlyos sérülés 
nem történt. Tűzvizsgálati eljárás egyik esetben sem indult.  
 
A műszaki mentések (56) jelentős része a szélsőséges időjárás miatt bekövetkezett esemény. 
A belvizek, a szélviharok következményeinek felszámolása adta a legtöbb feladatot. Kisebb 
számban közúti balesetnél került sor beavatkozásra. 
 
A település közbiztonsági referense hatékonyan segítette a hivatásos egységek tevékenységét.  

Jelentősebb tűzeseteink, műszaki mentéseink 2012-ben 
 
Újkígyósi faipari üzem csarnoképülete égett mintegy 3600 négyzetméteres területen. Nagy 
mennyiségű éghető anyagot tároltak a létesítményben, ezért a tűzeset teljes felszámolása 
hosszú időt vett igénybe, amihez a technikai eszközökre és a megfelelő létszámra is szükség 
volt.  
 
Egy Scania típusú, román nemzetiségű nyerges vontató és egy Ford Escort típusú 
személygépkocsi ütközött. Az autóban egy felnőtt és 3 gyermek utazott, valamennyien 
életüket vesztették.  
 
Egy kb. 20x10 méteres, melléképülettel egybe épített, vegyes falazatú, régi építésű, saralt és nád 
födém-szerkezetű családi házban keletkezett tűz. 3 szobában, és az épület 5 további helyiségében 
csaptak fel a lángok, a tűz az épület tetőszerkezetére is átterjed. 
 
Mezőberényi telephely hátsó részében, égett egy oldalfal nélküli, vasszerkezetű, lemezzel 
fedett tárolóban 100 köbméter tűzifa, egy vasúti vagonban tárolt gumi. A tűz veszélyeztetett 
egy tartálykocsit, amiben 10000 liter gázolaj volt, egy rácsos oldalú tárolót, amiben 30 darab 
hordót tároltak, továbbá egy vályogfalazatú melléképületet. 
 
Egy 70 négyzetméteres téglaépítésű, cserépfedésű, saralt födémű családi ház tetőszerkezete 
teljes terjedelemben égett. A tűz a lakórészre és a környezetére nem terjedt át, személyi 
sérülés nem történt. A helyszínt a Démász szakembereivel az egység átvizsgálta, és 
megállapította, hogy szabálytalan áramvételezés történt. Az esettel kapcsolatban 
bűncselekmény gyanúja merült fel, ezért tűzvizsgálati eljárás indult. 
 
Békéscsabán 40x20 méteres, két részből álló üzem gépészeti üzemrészében egy 3x3-as 
vezérlőfülke, egy gépsor, lerakódott lucernapor és fűrészpor égett. A tűz átterjedt a 
tetőszerkezet elemeire, illetve a két üzemcsarnokot összekötő szállítószalagra.  
 
A tűzoltóságunk állománya több, nagy kiterjedésű tűzeset felszámolásában vett részt a 
működési területén kívül, Geszt, Méhkerék, Elek településeken a 2012-es évben. 

A hivatásos tűzoltó-parancsnokság szakmai felügyeleti tevékenysége 
 
Békés Városi Önkormányzati Tűzoltóság 
 
2012. január 1.-től a Békés ÖT működési területe megszűnt, helyette elsődleges vonulási 
körzetet kapott. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a köztestület határidőre módosította 
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az alapszabályát. A köztestületi tűzoltóság önkormányzati tűzoltósággá alakult át és a 
Békéscsabai HTP-vel együttműködési megállapodást kötött. 
 
Az önkormányzati tűzoltóság jogszabályi kötelezettségben foglaltak szerinti működésének 
folyamatos ellenőrzése a szakmai tevékenységének segítése hivatásos tűzoltó-parancsnokság 
feladata. A Békéscsabai HTP folyamatosan végezte a tűzoltóság ellenőrzését, elsősorban a 
szolgálat-ellátást, gyakorlatok szervezését, lebonyolítását, képzéseket, nyilvántartásokat 
vizsgáltuk. 
  
Önkéntes tűzoltó egyesületek 
 
A hivatásos tűzoltó-parancsnokságok, önkormányzati tűzoltóságok mellett az önkéntes 
tűzoltó egyesületeknek (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. Fontos szerepet 
játszanak 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. Az egyesületek vállalták, hogy 
térítésmentesen közreműködnek a tűzmegelőzési, a tűzoltási és műszaki mentési 
tevékenységben. 
 
E tevékenység végzéséhez meg kell felelni a jogszabályok, intézkedések által támasztott 
követelményeknek, ezek hiányában a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység nem 
végezhető. Feladatunk e követelmények teljesülésének a folyamatos ellenőrzése, szakmai 
tevékenységük segítése. Az ellenőrzések során megállapítottuk, hogy az egyesületek a tárgyi 
és személyi feltételeknek megfelelnek. 
 
Az egyesületek sikerrel teljesítették a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 
rendezett minősítő gyakorlat feladatait. A megfelelő minősítés lehetőséget teremtett arra, 
hogy az egyesületek a hivatásos tűzoltóság kárhelyi tevékenységét hatékonyan segítsék, 
kisebb események felszámolását önállóan hajtsák végre.  

 
Az önkéntes tűzoltó egyesületek vonulásai 2012 
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VI. IPARBIZTONSÁG 
 
A katasztrófavédelem megújításának célja többek között a civilizációs katasztrófák elleni 
védekezés hatékonyságának fokozása, a katasztrófavédelmi szervezetrendszer erősítése és a 
katasztrófavédelmi intézkedések eredményességének növelése.  
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A szabályozásban új elemként megjelent a küszöbérték alatti üzem fogalma: az alsó 
küszöbérték negyedét meghaladó, de az alsó küszöbértéket el nem érő mennyiségben 
veszélyes anyag van jelen, beleértve a külön jogszabályban meghatározott kiemelten 
kezelendő létesítményeket is.  
 
A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén 4 db alsó küszöbértékű 
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem (Linzer Agro Trade Kft. /Békéscsaba/, Azofert Kft. 
/Csárdaszállás/; KITE Zrt. /Telekgerendás/, Kígyós Major Kft. /Újkígyós/) és 3 db 
küszöbérték alatti üzem (Debreceni Csoport Kft. /Békéscsaba/, PinguinLutosa Foods Hungary 
Kft. /Békéscsaba/, Chemical Seed Kft. /Békés/ került azonosításra. A tevékenység 
megszűnése, az ezt követő felszámolás miatt az Azofert Kft. telephelye a nyilvántartásból 
kivezetésre került. 
 
Az alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek közül a Linzer Agro Trade 
Kft. telephelye rendelkezik biztonsági elemzéssel. A KITE Zrt. és a Kígyós Major Kft. 
biztonsági elemzés készítésére és benyújtására kötelezett. A Chemical Seed Kft. rendelkezik a 
tevékenység végzéséhez szükséges katasztrófavédelmi engedéllyel, a vállalkozás békési 
telephelye kivételével valamennyi küszöbérték alatti üzem (telephely) súlyos káresemény 
elhárítási terv készítésére kötelezett.  
 
A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság katasztrófavédelmi megbízottja a 
kirendeltség iparbiztonsági szakterület ellenőrzési tervében meghatározott időpontokban, 
előzetes egyeztetés szerint részt vett a közúti és vasúti veszélyes áruszállítás, illetve telephelyi 
ellenőrzési feladatok végrehajtásában.  
 
 
VII. ÖSSZEGZÉS 
 
Az elmúlt időszakban a parancsnokságunk új szervezeti formában, megváltozott vezetéssel és 
jogszabályi környezetben végezte munkáját. Az alkalmazkodás és az új szabályozók 
elsajátítása komoly kihívást jelentett a munkatársaim számára. A Békéscsabai HTP személyi 
állománya alkalmazkodva a megváltozott körülményekhez a nehézségek ellenére is 
hivatástudatát szem előtt tartva végezte a feladatát. 
 
. 
 
 
Békéscsaba, 2013. április 11. 
 
 

Viczián György 
tűzoltó alezredes 

tűzoltóparancsnok 
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Mellékletek: 
 
1. számú melléklet Kimutatás gyakorlatokról 

2. számú melléklet Települési polgári védelmi szervezetek aktuális létszámadatai 

3. számú melléklet  A Békéscsabai HTP működési területe 

4. számú melléklet  A Békéscsabai HTP gépjárműparkja  
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1. számú melléklet 

 
 

KIMUTATÁS GYAKORLATOKRÓL  
 

 
Helyismereti gyakorlatok  Szituációs begyakorló gyakorlat  
      

Helyszín:  Helyszín:  
Életfa Idősek otthona  Pinguina Lutosa Foods Hungary Kft.  

Hirschmann Kft.  Linzer Agro Trade Hungary Kft.  

Pinguina Lutosa Foods Hungary Kft.  Szabadkígyós kastély  

Szent István Egyetem   Inter Turbo Kft.  

Linzer Agro Trade Hungary Kft.  Mondi Packaging Kft.  

TESCO Békéscsaba     

Jókai Színház és Ibsen Ház  Vezetési gyakorlat   

Furner Pack Kft.      

Békés Airport  Hónap: Kilométer:  
MÁV  Január 468 

Univerzál és Belvárosi Parkolóház  Február 844 

Csaba Gyöngye Kultúrális Központ  Március 1035 

   Április 203 

  Május 277 

 Elenőrző gyakorlatl  Június 386 

  Július 415 

 Helyszín:  Augusztus 861 

Szent István Egyetem   Szeptember 780 

Inter Turbó Kft. (Békés ÖT-vel)  Október 593 

Pinguina Lutosa Foods Hungary Kft.  November 495 

Funer Pack  December 413 

Békés Airport  Összesen: 6770 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 19 

2. számú melléklet 
 
 
 

Települési polgári védelmi szervezetek 
aktuális létszámadatai 

Ssz. Település Lakosok száma 

Polgári védelmi 
szervezetek 

létszáma 
(08.31-ig) 

Polgári védelmi 
szervezetek 

tervezett létszáma  
Hiányzó létszám 

1. Békés 20870 104 300 196 
2. Békéscsaba 64074 222 500 278 
3. Bélmegyer 1081 30 50 20 
4. Csabaszabadi 380 16 20 4 
5. Csárdaszállás 483 22 20 0 
6. Doboz 4385 42 50 8 
7. Kamut 1113 30 50 20 
8. Kétsoprony 1471 27 50 23 
9. Köröstarcsa 2752 33 50 17 
10. Mezőberény 10911 61 300 239 
11. Murony 1355 35 50 15 
12. Szabadkígyós 2814 31 50 19 
13. Tarhos 906 29 20 0 
14. Telekgerendás 1649 29 50 21 
15. Újkígyós 5570 49 150 101 

Összesen: 119814 760 1710 961 
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3. számú melléklet 
 
A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területe 
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4. számú melléklet 

 
 

A Békéscsabai HTP gépjárműparkja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyártmány Típus Rendszám Műszaki vizsga Gyártás éve Futott km. 

Rosenbauer TLF 4000  I. MB 1529 

gázolaj 

LJZ-060 2013.07.10 2009 26888 

Rosenbauer TLF 2000 II. MB 1124 GRY-053 2012.11.07 1998 117684 

Rosenbauer TLF 2000 III. MB 1124 HDR-696 2013.01.10 1999 150537 

Steyr  Tartalék BRNTO SAURUS CIB-696 2013.04.19 1994 98077 

Rába habbal oltó Habszállító TŰ 4 AYA-831 2012.06.28  1989 43031 

Iveco Magirus  Létra DL 37 KPX-158 2013.07.24 2008 24339 

Csepel műszaki mentő  
KCR 6020 emelőgéppel szerelve Műszaki 

CSD 744.23 AYA-832 2013.07.16 1989 
 

22644 

Tömlőszállító tgk.    K-teher DB LF 710 GZR-833 2013.09.25 1968 34277 

Heros Aquarius Vízszállító R. Kerax 410.19 LGX-607 2012.12.22 2009 19014 


