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I. BEVEZETÉS                                                                                          

 
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény 
30. § (5) szerint a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos 
tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének. 
Ennek eleget téve írásos beszámolót készítettem tűzoltóságunk 2011. évi tevékenységéről. 

 
Az anyag természetesen nem csak Békés településre vonatkozóan tartalmaz adatokat, hiszen 
elsődleges működési körzetünk – ahol az elsődleges beavatkozásokat tűzoltóink látják el - 11, 
illetékességi területünk – ahol hatósági, szakhatósági tevékenységünket végeztük - 17 
településre terjedt ki. (1. számú melléklet) 
 
Általános bemutatás 

 
Az 1887-ben alapított, 1948-tól állami, majd 1995-től önkormányzati keretek között működő 
békéscsabai tűzoltóság az országos besorolás szerint nagyságát tekintve a VI-os szervezeti 
kategóriába tartozik, Békés megye legnagyobb hivatásos tűzoltósága, fenntartója Békéscsaba 
Megyei Jogú Város Önkormányzata volt. 
 
A szakmai felügyeletet a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság látta el. 
 
A tűzoltóság alapfeladata alapján két, markánsan különböző, ugyanakkor több ponton 
kapcsolódó és egymástól el nem választható munkaterületre osztható: 
    - tűzoltási – műszaki mentési és kárelhárítási terület 
    - tűzmegelőzési terület, hatósági- szakhatósági tevékenység 
 
E két alapfeladat hatékony, gördülékeny végrehajtásához biztosítanak nélkülözhetetlen 
hátteret a gazdasági, technikai, személyzeti, ügyviteli beosztásokat betöltő munkatársak. 

 
A tűzoltóság adott évre vonatkozó kiemelt céljainak végrehajtása 
 
Az éves tevékenységünkről szóló feladatainkat munkatervben rögzítettük, melyet az egyes 
szakterületek vezetői és a parancsnok készítettek el. Ebben meghatározásra került a 
jogszabályok szerinti munkavégzés, a propaganda tevékenység erősítése, a tűzoltóság 
fejlesztési igényeinek a figyelemmel kísérése, a hivatásos állomány továbbképzésének 
tervszerű végrehajtása, a technikai eszközök állapotának szinten tartása, fejlesztése, a 
vezetőváltásokkal összefüggésben jelentkező parancsnoki feladatok elvégzése. 
 
Kiemelt feladatként került meghatározásra a bekövetkező szervezeti változások során 
felmerülő feladatok végrehajtása. A fenti célkitűzések végrehajtásra kerültek. 
 
II. VEZETÉS, HUMÁN SZAKTERÜLET 
 
A tervezett feladatok megvalósulását, az időszaki pontosításokat vezetői értekezleteken 
mértük fel. Az aktuális feladatok tekintetében a szakterületek vezetőivel napi szinten történt a 
konzultáció. 
 
A parancsnokság egyes szakterületein folyó munka ellenőrzése a referálásokon történt. 
 



A készenléti szolgálat ellenőrzése részben a munkaterv mellékletét képező ellenőrzési terv 
szerint, részben célellenőrzések formájában valósult meg. 
 
Az éves munka értékelését külön tartottuk a törzsállomány és külön a készenléti szolgálatot 
ellátó állomány részére. 
 
A szakterületek vezetői az éves munkáról értékelést készítettek, míg a három szolgálati 
csoport értékelése, feladatainak meghatározása és a felvetődő problémák megbeszélése külön-
külön, csoportértekezleten történt. 
 
Három alkalommal összevont állománygyűlést tartottunk. 
 
Az általános érvényű szabályozók által nem kellően konkretizált kérdésekben parancsnoki 
intézkedések kerültek kiadásra. (Szervezeti és Működési Szabályzat; Tűzvizsgálói készenlét 
szabályozása; Híradó-ügyeleti ügyrend; Tűzvédelmi Szabályzat; Tűzvizsgálat szabályozása) 
 
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szeptember 26-30. között átfogó 
ellenőrzést, majd október 13-14-én témavizsgálatot hajtott végre tűzoltóságunkon. 
Fentieken kívül a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről a különböző 
szakterületeken 20 ellenőrzésre került sor, míg az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 1 alkalommal (június 23.) hajtott végre célellenőrzést. 
 
Tűzoltóságunk ötéves tevékenységéről szakmai beszámoló készült, melyet a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakterületeinek vezetői elfogadásra javasoltak, az Igazgató 
Úr elfogadott. 
 
November 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése egyhangú szavazással fogadta 
el az ötéves tevékenységünkről szóló beszámolót 
 

Személyzeti tevékenység 
 

Békéscsaba Hivatásos Tűzoltóságon a személyügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat a 
tűzoltóparancsnok közvetlen alárendeltségében 1 fő kiemelt főelőadó látta el. 
Személyzeti tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítunk a humán erőforrás 
gazdálkodásra, a munkakörülmények és munkahelyi légkör javítására, az erkölcsi és anyagi 
megbecsülésre, a továbbképzési lehetőségek biztosítására, az állomány szociális helyzetére és 
a kegyeleti gondoskodásra. 
 
Az érvényben lévő állománytáblázat szerint a rendszeresített létszámhelyek száma 98, 
melyből 95 fő hivatásos állományú, 3 fő közalkalmazott. 10 fő hivatali munkarendben 
dolgozik, míg 88 fő váltásos munkarendben teljesít készenléti szolgálatot. (2. számú  
melléklet) 
A készenléti szolgálatot ellátók átlagéletkora 34 év, míg a hivatásos tűzoltó szolgálatban 
eltöltött idő átlag 9 év. 
41fő (a vonulós állomány 46%-a) rendelkezik 5, vagy annál kevesebb szolgálati idővel, míg 
20 évvel, vagy annál többel mindössze 2 fő. (3. számú  melléklet) 
 

 



2011-ben tűzoltóságunk állományába 6 fő tiszthelyettes, illetve 1 fő közalkalmazott került 
kinevezésre. Szolgálati viszonya felmentéssel 1 fő zászlósnak és 1 fő tiszthelyettesnek szűnt 
meg. 
 
1-1 fő tiszthelyettes áthelyezéssel került a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 
illetve a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába. 
Közalkalmazotti jogviszonya 2 főnek szűnt meg. 
 
2011. december 31-én a személyi állomány létszáma 96 fő, 2 fő státuszhely üres. 
 
A nyugdíjasok száma december hónapban 88 fő. 
 
A személyi állomány a kötelező éves fizikai állapotfelmérése, illetve időszakos egészségügyi 
és pszichikai vizsgálata megtörtént. Az állomány általános fizikai állapota jónak mondható.  
 
A 2011-ben esedékes minősítéseket ütemterv szerint elvégeztük. 
 
2011. szeptember 2-án a 371/2010. (XII.31.) kormányrendeletben szereplő számítási mód 
figyelembevételével kiszámított összeg és kamatai a túlmunka ügyében érintettek részére 
kifizetésre került. 
 
Továbbra is elmondható, hogy nagy az érdeklődés a tűzoltó szakma iránt. A leendő tűzoltók 
kiválasztása a jelentkezők által leadott önéletrajzok értékese, elbeszélgetés és tájékoztatás 
után történt a jogszabályokban meghatározott feltételek betartásával. 
 
A sorkatonai szolgálat megszűnésével az egyenruhához való viszony és szemlélet, az 
alakiasság nem jelenik meg a jelentkezőknél, így ezek kialakítása az alapképzés feladata. 
 
A fluktuáció, a munkaerő elvándorlása nem jellemző. 
 
Képzések, továbbképzések 
 
A hivatásos állományba kinevezettek esetében törekedtünk az előírt szakképesítések mielőbbi 
megszerzésére, valamint a szükséges továbbképzéseken való részvételre. 
 
Alapfokú tűzoltó szakképesítést 5, felsőfokú végzettséget 1 fő szerzett. 
 
Megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetésére való alkalmassági vizsgát 5 fő tett. 
A 2011/2012-es tanévben rendészeti szervező (tűzoltó elágazás) tanfolyamot 1 fő végzi. 
 
Tanulmányi szerződéssel 1 fő folytat felsőfokú tanulmányokat.  
 
A szervezett gyakorlatok összegzése 
 
Az év során a kiképzések, oktatások, a továbbképzési tervnek megfelelően történtek. Az 
ütemezett begyakorló és ellenőrző gyakorlatok megtartásra kerültek. 

Roncsvágási gyakorlatot szolgálati csoportonként két alkalommal szerveztünk, amire műszaki 
mentések számának emelkedése miatt volt szükség. A gyakorlatokat tavaszra és őszre 
ütemeztük. Az ősszel, tél elején tartott roncsvágási gyakorlatnak kimondottan a téli időszakra 
történő felkészülés volt a célja. 



Az éves továbbképzés során KRESZ oktatást tartottunk, melyet egy soron kívüli ismételt 
oktatás követett. A Békéscsabai Rendőrkapitányságtól kértünk és kaptunk segítséget, így 
szakképzett vezetéstechnikai oktató tartott elméleti képzést parancsnokságunkon. 

A vezetési gyakorlatokat egész évben folyamatosan végeztük, melyek során 
gépkocsivezetőink 18 971 kilométert teljesítettek. 

A fiatal, kevés tapasztalattal rendelkező beavatkozó állomány felkészítésére fokozott 
figyelmet fordítottunk, melynek fontos részei a gyakorlatok. 

 
Szeptember 14-én és október 6-án a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrző 
gyakorlatot tartott parancsnokságunk részére Békéscsabán a Csaba Centerben és Linamar 
Hungary Nyrt. telephelyén. A kiképzésekbe és oktatásokba a s gyakorlatok tapasztalatait 
beépítettük. 
 
Áprilisban nemzetközi katasztrófa-elhárítási gyakorlaton vettünk részt Békéscsabán a 
Tondach cserépgyár területén, mely a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
szervezésében került lebonyolításra. 
 
Szociális gondoskodás 
 
A tűzoltóságon szociális bizottság működött, mely a három szolgálati csoport, illetve a törzs 
delegáltjaiból, továbbá a személyzeti és munkaügyi kiemelt főelőadóból állt, ezzel is segítve 
az állomány szociális körülményeinek folyamatos figyelemmel kísérését. 
 
Szociális gondoskodás körében szülési segélyt 11 főnek folyósítottunk. 
 
A belügyminiszter 2011. december hónapban szolgálatteljesítés közben, szolgálati 
kötelmekkel összefüggésben megsérült 2 fő tiszthelyettest (ebből 1 fő nyugállományú) és 1 fő 
tisztet szociális segélyben részesített. 
 
November hónapban nyugdíjas találkozót tartottunk 43 fő részvételével. 
 
Elismerések 
 
„Tűzoltó Nap” alkalmából a Belügyminiszter 1 főtisztnek „Szent Flórián” érdemjelet 
adományozott, illetve soron kívüli előléptetés elismerésben részesített 1 főtisztet. Szintén 
ebből az alkalomból Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése parancsnokságunk 
állományából a "Békéscsaba Tűzvédelméért" kitüntetést 1 főnek ítélte oda. 
 
Állami ünnepünk augusztus 20-a alkalmából 1 fő miniszteri tárgyjutalom elismerést kapott. 
 
Október 23-a alkalmából az OKF főigazgatója soron kívüli előléptetéssel ismert el 1 fő tisztet. 
 
Fegyelmi helyzet 
 
A vizsgált időszakban 4 esetben kezdeményeztünk fegyelmi felelősségre vonást: szolgálati 
feladatokkal összefüggésben. A fegyelemsértésekről elmondható, hogy általában csekély 
súlyúak, így a felelősségre vonásoknál többségében a figyelmeztetést alkalmaztunk, vagy 
enyhébb fenyítési nemek kerültek kiszabásra. 
 



Hazai és külföldi együtt-, és közreműködő szervekkel, szervezetekkel kialakított 
kapcsolatok 
 
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – mint felügyeleti szerv - vezetőivel és 
munkatársaival, a polgári védelmi kirendeltségek munkatársaival, a Békés megyei hivatásos 
és köztestületi tűzoltóságok parancsnokaival, vezetőivel a munkakapcsolatunkat megfelelőnek 
ítélem. A közös problémák megbeszélésére lehetőséget biztosítanak a Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóságon havi rendszerességgel megtartott parancsnoki értekezletek 
és a különböző szakterületek számára szervezett továbbképzések. 
 
Működési területünkön Mezőberényben és Köröstarcsán működik olyan önkéntes tűzoltó 
egyesület, mely alapszabályában vállalta a tűzoltásban, műszaki mentésben való részvételt, 
vonulásra alkalmas járművel és tagsággal rendelkezik. A mezőberényi és a köröstarcsai 
egyesületet - a 2009-ben kötött együttműködési megállapodás alapján - a településükön 
bekövetkezett tűz- és káresetekről tájékoztatjuk, a mentési tevékenységbe bevonjuk őket. 
Elsődleges működési területünk és illetékességi területünk településeinek önkormányzataival 
tartjuk a kapcsolatot. A szakterületek vezetői szükség szerint szakmai segítséget nyújtanak 
számukra. 
 
Kapcsolatunk Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával és Polgármesterével a 
legszorosabb, aki a Flórián napi rendezvényünkön idén is részt vett és átadta a város által 
2000-ben alapított „Békéscsaba Tűzvédelméért” kitüntetést. 
 

Rendezvényeink 
 
Immár hagyományos módon, 21. alkalommal tartottuk meg Flórián napi rendezvényünket, 
melyen a hivatalos részt (állománygyűlés, ünnepélyes eskütétel) családi nap követte. 
 
Szintén hagyományos módon rendeztük meg kispályás labdarúgó tornánkat, melyen a Békés 
megyei hivatásos tűzoltóságokon kívül a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és 
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság is részt vett. 
 
III. POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET 
 
Ez a szakterület a 2012. január elsejétől életbe lépett 2011. évi CXXVIII. törvény a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény 
értelmében került az állami irányítás alá vont tűzoltóságok feladat- és hatáskörébe. Polgári 
védelmi feladatokat a tűzoltóság 2011. évben nem végzett. 
 
IV. TŰZVÉDELMI SZAKTERÜLET 
 

Hatósági munka 
 
Illetékességi területünk 17 településre terjedt ki. 
 
A tűzmegelőzési osztály személyi állományában a 2011. évben változás nem történt. 
Munkánkat az állománytábla szerinti teljes személyi feltöltöttséggel, három fővel végeztük. 



A tervezett 89 ellenőrzésből 69 átfogó, majd 16 utóellenőrzést megtartottunk. Tűzvédelmi 
hatósági célellenőrzést 65 alkalommal végeztünk. 
Az ellenőrzések során feltárt szabálytalanságok, hiányosságok jellemzően pótlásra kerültek, 
amely alapján az ellenőrzöttek részéről tapasztalható pozitív hozzáállás figyelhető meg. 
Viszont az ellenőrzések alapján három esetben került sor tűzvédelmi bírság kiszabására. 

 
Az osztály részére külön feladatot jelentett az évközben elrendelt oktatási intézmények, illetve 
zenés szórakozóhelyek tűzvédelmi hatósági célellenőrzése. 
 
2011. szeptember 8-tól megkezdtük az illetékességi területünkön működő oktatási 
intézmények ütemterv szerinti célellenőrzését, melynek célja a biztonság növelése és az 
intézmények állapotfelmérése. Az ellenőrzések során vizsgáltuk, hogy a tűzvédelmi 
szabályzat, a tűzriadó terv megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, illetve az épület 
kiürítése megtörténik-e szintidőn belül. 48 esetben hajtottunk végre tűzvédelmi hatósági 
célellenőrzést, melyek közül egy esetben került sor hatósági kötelezés kiadására. Az 
ellenőrzések során az oktatási intézmények részéről pozitív hozzáállás volt tapasztalható, az 
ellenőrzéseket segítő jellegűeknek értékelték. Az esetlegesen feltárt hibákat, hiányosságokat 
az intézmények pótolták, bírság kiszabására nem volt szükség. 
 
Tűzvédelmi hatósági jogkörben, tűzvédelmi kötelezettségi, illetve eltérési ügyben 11 
határozat kiadására került sor. 
 
Az illetékességi területünkön megrendezett tömegtartózkodású rendezvényeket kiemelt 
figyelemmel kezeltük. A 2011. évben megrendezett kolbászfesztivál, már a 28/2011. ( IX. 6. ) 
BM rendelet előírásainak megfelelően került lebonyolításra, tűzvédelmi szempontból. A 
kolbászfesztivál ideje alatt gyakorlatilag folyamatos jelenléttel segítettük a rendezvény 
zavartalan lebonyolítását. 
A tűzoltóság tűzmegelőzési szakterületét érintően 2011. évben jelentős jogszabályváltozások 
történtek. A tűzmegelőzési osztály munkáját legjelentősebben a tűzvizsgálati eljárásra 
vonatkozó szabályok, intézkedések módosulása és az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
megjelenése érintette. A szakhatósági területen alapvető változások nem történtek, a zenés 
táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. ( III. 8. ) Korm. 
rendelet megjelenésén kívül. 

 
Az osztály 1456 hatósági és szakhatósági ügyben járt el. Ez a szám az előző évek átlagának 
megfelelő tendenciát mutat. Az osztályra háruló ügyek számát leginkább a szakhatósági 
jellegűek befolyásolják, úgymint építés-létesítés, telepengedélyezési és működési, illetve 
nyomvonaljellegű (vezeték, út) valamint használatbavételi ügyek. Új elemként a 
rendezvénytartási engedélyezési eljárások jelentek meg. 
 
Az osztály leterheltségét továbbra is érezhetően erősen befolyásolja, a kötelezően 
lefolytatandó előzetes tervezői egyeztetés. Az építési engedélyezési eljárások során hozzánk 
eljuttatott tervdokumentációk száma az előző évekhez képest jelentős változást nem mutat. A 
benyújtott tervdokumentációk jellemzően megfelelőnek mondhatók, az esetlegesen felmerülő 
hibák, hiányosságok hiánypótlási felszólítás után megszüntethetők voltak. 
 
Tűzvédelmi hatósági jogkörben lefolytatott engedélyezési eljárások továbbra is a beépített 
tűzjelző- és oltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési ügyei. 
Illetékességi területünkön 2011.-ben hét tűzjelző berendezés létesült. Beépített tűzoltó 
berendezés nem létesült. 
 



A tűzeseteket követően a szükséges tűzvizsgálati eljárások lefolytatása szintén jellemzően a 
tűzmegelőzési osztály feladatkörébe tartoztak. Három fő - a tűzmegelőzési osztályvezető, egy 
kiemelt főelőadó és a parancsnok- rendelkezett a jogszabályban előírt tűzvizsgálói 
képzettséggel. A tűzmegelőzési osztályvezető és a kiemelt főelőadó tűzvizsgálói készenléti 
szolgálatot látott el. 
 
Az illetékességi területén történt összes tűzesetből 12 alkalommal indult tűzvizsgálati eljárás. 
 
A hatósági bizonyítvány kiadásával zárult tűzesetek száma 59 volt. 
 
2011-ben a zenés, táncos szórakozóhelyek tekintetében 65 esetben végeztünk célellenőrzést. 
Vizsgáltuk többek között a szórakozóhelyen tartózkodók létszámát, a kiürítés feltételeit, a 
tűzvédelmi szabályzatok, tűzriadó tervek meglétét, a tűzoltó-készülékek meglétét és 
érvényességét. Hat esetben alkalmaztunk szankciót, egy esetben a szórakozóhely azonnal 
bezárásra került.. 
 
V. TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET 
 
A tűzoltóság alapfeladata a tűzoltás, kárelhárítás, műszaki mentés. Az utóbbi időszakban talán 
ezen a szakterületen következtek be a legjelentősebb változások, melyek a szolgálati 
csoportok létszámait, a szolgálatszervezést, a működési területet, valamint a technikai 
felszereléseket érintették. 
 

Működési területünk jellemzői 
 
Elsődleges működési területünk 11 települést foglalt magába. A legtávolabbi településünk a 
kb. 28 kilométerre levő Köröstarcsa község, a legnagyobb város tűzoltóságunk székhelye 
Békéscsaba. 
 
Működési területünkön vezet keresztül Békéscsabát Kecskeméttel, a Szegedet Debrecennel és 
a 4-es számú főutat Békés megyével összekötő 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 és Mezőberényre jellemző. 
 
A korábbi ipari és mezőgazdasági létesítmények elaprózódtak, helyükön számos kis- és 
közepes méretű vállalkozás működik, melyek közül több az utóbbi időben alakult, vagy 
kezdett fejlesztésbe. 
 
A kiemeltnek ítélt létesítményekről ún. „Tűzoltási és műszaki mentési terveket” készítünk, 
melyek száma 12. (4. számú melléklet) 
 
Elsődleges működési területünkön egy alsó küszöbértékű veszélyes üzem található, ahol 
műtrágya forgalmazásával, raktározással foglalkoznak. (Linzer Agrotrade Hungary Kft. 
Békéscsaba) 
 



A települések közül több veszélyeztetett a belvíztől, mely felszámolásában és a megelőzésben 
az önkormányzatok egyre nagyobb szerepet vállalnak, így a tűzoltóság segítségét csak a 
tényleges veszélyhelyzetek elhárítására kérik. 
 
Mezőberényben és Köröstarcsán önkéntes tűzoltó egyesület segíti a munkánkat. 
 

Beavatkozó állomány 
 
Az állomány összetételében az elmúlt évben jelentős változás nem történt. 
 
A továbbképzési tervben előírt elméleti és gyakorlati foglalkozások megtartásra kerültek. 
Több esetben soron kívüli képzésre is került sor. 

A megyei és az országrészi selejtezőkről való továbbjutás után a VIII. Országos Szakmai 
Tűzoltó Verseny Baján megrendezett döntőjében tűzoltóságunk csapata 4. helyezést ért el. 
A versenyre történő felkészülés során az elméleti és szakmai ismeretek bővítése nem csak a 
versenyen induló állomány szakmai tudásának fejlesztésére terjedt ki, hanem az egész 
állományra pozitív hatást gyakorolt.  
 
Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében Nagykanizsán, Szolnokon és 
Hajdúszoboszlón vettünk részt a szakterületünknek szervezett speciálisan oktatásokon. 
 
A szervezeti átalakulással kapcsolatban megjelenő jogszabályi változások követése, ezek 
oktatása és a munkavégzésbe történő integrálása folyamatosan történik. 
Kiemelten kezeljük a híradó-ügyeleti tevékenységet, hiszen több esemény bizonyította már, 
hogy „a jó tűzoltás a híradóügyeleten kezdődik” . A jelzésekről hangfelvétel készül, a hívó fél 
telefonszámának azonosítása megtörténik. 
 

Technikai háttér 
 
Szolgálati naponként 3 gépjárműfecskendő és 5 különleges gépjármű (Vízszállító, Műszaki 
mentő, Létra, Habszállító, Teher) áll készenlétben, melyeken 19 fő tűzoltó teljesít szolgálatot. 
Rendelkeztünk továbbá egy tartalék gépjárműfecskendővel, egy tűzoltás-vezetői járművel és 
egy teherautóval. 
 
A járművek felszereltsége és állapota jó, amit tehetőségeink szerint fejlesztettünk. Így többek 
között pozitív nyomású ventillátor, hordágy, hőkamera került beszerzésre. 
 
A műszaki mentések számának emelkedésével fokozott figyelmet fordítunk a kor 
színvonalának megfelelő technikai eszközök beszerzésére, melyekkel a beavatkozásokat 
szakszerűen, hatékonyan és egyszerre több helyszínen tudjuk elvégezni. 
 
Minden tűzoltó rendelkezik a szükséges egyéni védőeszközökkel. 2011-ben az összes fejvédő 
kámzsánk lecserélése megtörtént, valamint új, fejlámpával felszerelt sisakok kerültek 
beszerzésre. 
 



Jelentősebb beavatkozások, veszélyhelyzet-kezelések (tűzoltás, műszaki mentés, vonulási 
statisztika és annak elemzése) 
 
Tűzoltóságunk beavatkozásainak darabszámát és jellegét az 5. számú melléklet, a 
településenkénti megoszlást a 6. számú melléklet mutatja be. Ezeket elemezve a következőket 
állapíthatjuk meg: 
 
- Tűzoltóságunk az összes vonulásának 13 %-a segítségnyújtás. Ezekben az esetekben a 
szomszédos tűzoltóságok elsődleges működési területére vonulnak gépjárműveink 
 
- Összes beavatkozásunk jelentős része Békéscsaba közigazgatási területén történik, amire az 
ingatlanok, a lakosság és a gazdálkodó szervezetek száma, közutak leterheltsége ad 
magyarázatot. 
 
- Növekszik a műszaki mentések száma. Az utóbbi évek szélsőséges időjárási viszonyai miatt 
a belvizek, a szélviharok, a közlekedési balesetek következményeinek felszámolása jelentős 
részét teszik ki a beavatkozásainknak. 
 
- Csökkent a vaklármák (szándékosan megtévesztő jelzés) száma, melyek kiszűrésében a 
híradóügyeleten elhelyezett technikai eszközök (hívásazonosítás, hangrögzítés) jelentős 
segítséget nyújtanak. 
 
- Növekedett a téves jelzések száma, melyek oka a tűzoltóságra, vagy más 
diszpécserközpontba a létesítmények automata tűzjelzőjéről érkező jelzés. 
 
- A tűzesetek száma – az országos tendenciának megfelelően - csökken. 
 

Jelentősebb tűzeseteink, műszaki mentéseink 2011-ben 
 
 - Békéscsabán, egy Andrássy úti lakásban bekövetkezett tűzeset, ahol a tűz 
következtében egy 4 éves kislány hunyt el. 
 
 - Békéscsabán, egy belvárosi lakásban a lakás egyik tulajdonosa okozott tüzet, úgy, 
hogy a használati tárgyakat több helyen meggyújtotta, miközben öngyilkosságot kísérelt meg. 
A személyt sikeresen kimentettük. 
 
 - Békéscsabán, egy ipari üzem területén bontási munkálatok közben keletkezett tűzeset, 
ahol nagy mennyiségben szigetelőanyag égett. 
 
 - Mezőberényben egy vállalkozói udvar ruházati üzlete égett le. A becsült anyagi kár 
jelentős. 
 
 - Békéscsabán, a Pozsonyi utcában egy 80 mm átmérőjű víz nyomóvezeték sérülését 
követően a szomszédos lakóház alapját és lábazatát a víz alámosta. 
 
A tűz és káresetek felszámolása során rendszeresen együttműködtünk a polgári védelmi 
kirendeltségek munkatársaival, az eset jellegének megfelelő társszervekkel, illetve a 
polgármesteri hivatalokkal. 



Békés tűzvédelmi helyzete 
 
2011-ben Békés város a Békés Városi Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság működési területéhez 
tartozott, 145 esetben vonult ki tűzoltó egység a település közigazgatási területére, 65 műszaki 
mentésről és 75 tűzesetről érkezett bejelentés, 5 téves jelzés is volt.  Az előző évhez képest 
lényegesen nem változott a tűzoltói beavatkozást igénylő események száma, a település 
tűzvédelmi helyzete megnyugtatónak mondható. 
 
Hatósági, szakhatósági tevékenység 
 
Hatósági átfogó ellenőrzés    5   
Működési engedély     17 
Építés, létesítés    29 
Használatbavétel    15 
Telepengedély     6 
 
Tűzvizsgálati eljárás két esetben indult.  
 
Egy Volkswagen típusú jármű égett teljes terjedelemben a tűzvizsgálati eljárás során 
megállapítást nyert, hogy a tüzet ismeretlen személy szándékosan okozta úgy, hogy a 
járműben levő éghető anyagokat nyílt lángú eszközzel meggyújtotta. 
 
Egy családi ház hálószobájában a tulajdonos 2 liter benzint szétlocsolt, majd öngyújtóval 
meggyújtotta. Az égő benzintől a helyiségben lévő éghető anyagok meggyulladtak, innen a 
tűz átterjedt a szomszédos helyiségre és az utcai ablakon át a tetőszerkezetre. A hálószobában 
alvó nő súlyos égési sérüléseket szenvedett. 
 
VI. VÁLTOZÁSOK A T ŰZVÉDELEM TERÜLETÉN 
 
Az Országgyűlés 2011. szeptember 19-én elfogadta a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényt. A törvény 
2012. január 1-től hatályos és fordulópontot jelent a katasztrófavédelmi 
szabályozórendszerben és ezzel együtt a tűzvédelemben is.  
 
A jogalkotók áttekintették a tűzoltóságok önkormányzativá válása óta eltelt időszakot és a 
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. 
 
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. Ellátja az önkormányzati tűzoltóságok felügyeletét, ellenőrzi a 
létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységét. 
 
Helyi szervek 
 
A helyi szervek katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok. 
 
Katasztrófavédelmi kirendeltségek 
 
Békés megyében három - Békéscsaba, Orosháza, Szeghalom - kirendeltség került felállításra. 
A hatósági és szakhatósági tevékenység a tűzoltóságokról a kirendeltségekre került át. 
 
Telekgerendás a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez tartozik, melynek 
illetékessége összesen 26 településre terjed ki. 
 
A kirendeltségeken az alábbi szakterületek találhatóak: 
 - iparbiztonsági felügyelőség 
 - tűzoltósági felügyelőség 
 - polgári védelmi felügyelőség 
 - katasztrófavédelmi hatósági osztály 
 
A Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség felügyelete alá tartozik a Békéscsabai 
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. A kirendeltség 
vezetője Kiss András tűzoltó ezredes úr, aki 2012. március 31.-ig a békéscsabai 
parancsnokságot irányította, ez a beszámoló döntően az általa elkészített anyagra épül. 
 
A hivatásos tűzoltó-parancsnokság 
 
Feladatrendszere lényegesen átalakult: 
 - tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet végez. 
 - polgári védelmi tevékenységet végez 

- közreműködik közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések 
végrehajtásában 

 - állandó készenléti jellegű szolgálatot tart. 
 - önálló gazdálkodást nem végez. 
 - személyzeti tevékenységet nem végez. 
 - hatósági tevékenységet nem végez, illetékességi területtel nem rendelkezik. 



VII. ÖSSZEGZÉS 
 
Az elmúlt évben tűzoltóságunk a jogszabályok által meghatározott keretek között végezte 
munkáját. Az állomány elhivatott a tűzoltóság és a tűzoltó szakma mellett. Mindez lehetővé 
teszi, hogy a későbbiekben, - egyre több tapasztalat birtokában - egy még ütőképesebb 
csapattá kovácsolódjon. 
 
Összességében a parancsnokság személyi és technikai feltételei, adottságai alapvetően 
alkalmasak a működési és illetékességi területen jelentkező szakmai feladatok megoldására. 
 
Magam és az összes kollégám nevében megígérhetem, hogy a békéscsabai tűzoltók továbbra 
is legjobb tudásuk szerint fogják végezni a munkájukat. 
 
 
Békéscsaba, 2012. november 21. 
 
 

Viczián György sk. 
tűzoltó alezredes 

tűzoltóparancsnok 



 

Mellékletek: 
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1. sz. melléklet 
 

 
Elsődleges működési terület (2011.) 

 

Település 

Terület Lakosság 
Lakások 

(db) hektár 
%-os arány az 

összes területhez 
képest 

fő 
%-os arány az 
összes lakoshoz 

képest 
1. Békéscsaba 19 393 24,7774% 63 970 65,1081% 28 371 
2. Csabaszabadi 3 271 4,1792% 418 0,4254% 186 
3. Doboz 5 447 6,9593% 4 664 4,7470% 1 871 
4. Kamut 6 048 7,7272% 1 155 1,1755% 522 
5. Kétsoprony 5 124 6,5467% 1 518 1,5450% 598 
6. Köröstarcsa 6 280 8,0236% 3 014 3,0676% 1 251 
7. Mezőberény 11 853 15,1439% 11 591 11,7972% 4 586 
8. Murony 3 568 4,5586% 1 454 1,4799% 573 
9. Szabadkígyós 4 556 5,8210% 2 951 3,0035% 1 065 

10. Telekgerendás 7 237 9,2463% 1 722 1,7526% 700 
11. Újkígyós 5 492 7,0168% 5 795 5,8981% 2 238 

  Összesen 78 269   98 252   41 961 
 
 

 



 
Illetékességi terület (2011.) 

 

Település 

Terület Lakosság 
Lakások 

(db) (ha) 
%-os arány az 

összes területhez 
képest 

fő 
%-os arány az 
összes lakoshoz 

képest 

1. Békés 12 723 10,4670% 22 744 17,3375% 8 233 

2. Békéscsaba 19 393 15,9542% 63 970 48,7636% 28 371 

3. Bélmegyer 6 305 5,1870% 1 155 0,8804% 577 

4. Csabaszabadi 3 271 2,6910% 418 0,3186% 186 

5. Csárdaszállás 5 416 4,4556% 545 0,4154% 245 

6. Csorvás 9018 7,4189% 5835 4,4480% 2393 

7. Doboz 5 447 4,4811% 4 664 3,5553% 1 871 

8. Gerendás 4078 3,3549% 1583 1,2067% 721 

9. Kamut 6 048 4,9756% 1 155 0,8804% 522 

10. Kétsoprony 5 124 4,2154% 1 518 1,1572% 598 

11. Köröstarcsa 6 280 5,1664% 3 014 2,2975% 1 251 

12. Mezőberény 11 853 9,7512% 11 591 8,8357% 4 586 

13. Murony 3 568 2,9353% 1 454 1,1084% 573 

14. Szabadkígyós 4 556 3,7481% 2 951 2,2495% 1 065 

15. Tarhos 5 745 4,7263% 1 070 0,8156% 375 

16. Telekgerendás 7 237 5,9537% 1 722 1,3127% 700 

17. Újkígyós 5 492 4,5182% 5 795 4,4175% 2 238 

  Összesen: 121 554   131 184   54 505 
 

 



2. sz. melléklet 
 
 
 
 
 

A tűzoltóság szervezeti felépítése 2011-ben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tűzoltóparancsnok 

 
Tűzoltási és  

műszaki mentési  
osztály 

 
 

Tűzmegelőzési  
osztály 

 
 

Gazdasági és 
ügyviteli csoport 

 
Személyzeti és  

munkaügyi kiemelt  
főelőadó 

Tűzoltási és 
műszaki mentési 

osztályvezető 
(parancsnok 

helyettes) 

 
 

Tűzmegelőzési 
osztályvezető 

 
Tűzmegelőzési  

kiemelt főelőadók 
2 fő 

 
 

Szolgálati csoportok 
88 fő 

 
Gazdasági és  

ügyviteli 
csoportvezető 

 
Technikai 

kiemelt főelőadó/ 
Munkavédelmi 

megbízott 

 
 
 

Ügyviteli alkalmazott 

 
 
 

Takarítónő 



Kimutatás a készenléti szolgálatot ellátók életkoráról és a hivatásos szolgálati viszonyban eltöltött időről 
 

  Életkor (év)   
Szolg. 

idő (év) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Össz. 

0         1 2   1             1                                                             5 

1                 1             1                                                           2 

2             1         3       1                                                           5 

3             1 2     1 4   2 2 1 1 2                                                       16 

4                 1 1 1       1 3 1       1                                                 9 

5                     1     1 1     1                                                       4 

6                           1                                         1                     2 

7.                                                                                           0 

8                         1       1                                                         2 

9.                           1         1 1                                                   3 

10                               1   1                                                       2 

11                                   1 1     1   1                                           4 

12                                 1 1 3   1     1                                           7 

13                               1 2 2 1   1                                                 7 

14                                 1 1         1 2       1                                   6 

15                                 1                                                         1 

16                                     1 1     1   1                                         4 

17                                       1       1 1                                         3 

18                                           1                                               1 

19                                           1 1       1                                     3 

20                                                         1                                 1 

21                                                                                           0 

22                                                         1                                 1 

23                                                                                           0 

24                                                                                           0 

25                                                                                           0 

26                                                                                           0 

27                                                                                           0 

28                                                                                           0 

29                                                                                           0 

30                                                                                           0 

Össz. 0 0 0 0 1 2 2 3 2 1 3 7 1 5 5 8 8 9 7 3 3 3 3 5 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 
 

3. sz. melléklet 



4. sz. melléklet 
 
 

Kimutatás tűzoltási és műszaki mentési tervekről 
 

 Név Cím Rf. 
1. Békés-Airport  Békéscsaba, 0296/A/8. hrsz. V. K. 
2. Békés Megyei Jókai színház Békéscsaba, Andrássy út 3.  V. K. 
3. Cassandra Bútoripari Szövetkezet Békéscsaba, Berényi út 122.  V. K. 
4. Csaba Center Bevásárló központ Békéscsaba, Andrássy út 37-43. V. K. 
5. Haruckern János Közoktatási Intézmény Szabadkígyós, Kastély V. K. 
6. Hűtőipari Rt. Békéscsaba, Kétegyházi út 12-14.  III. K. 
7. Linzer Agrotrade Hungary Kft. Békéscsaba, Kereki u. 2. V. K. 
8. Marzek Kner Packaging Kft.    Békéscsaba, Baross út 9-21. IV. K. 
9. Mezőker, G-COOP. Békéscsaba, Orosházi út 32. III. K. 
10. Mondi Magyarország Kft    Békéscsaba, Tevan út 2. V. K. 
11. Réthy Pál Kórház Békéscsaba, Gyulai út 18.   IV. K. 
12. Univerzál Áruház Kft. Békéscsaba, Andrássy út 3-5. V. K. 

 
 

5. sz. melléklet 
 

Beavatkozásaink megoszlása települések és évek szerint 2007-től 
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2007. 323 38 16 3 8 16 19 13 2 7 11 96 6 3 11 1 
2008. 358 48 11 7 4 10 24 3 3 7 4 82 3 5 4 3 
2009. 441 53 21 8 7 10 27 9 16 8 6 * * * * * 
2010. 290 54 27 5 5 12 12 5 8 23 3 * * * * * 
2011. 415 46 16 5 6 11 20 9 12 7 3 * * * * * 

  

 

6. sz. melléklet 
 

Események darabszáma és jellege 2007-2011. között 

  2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 
Tűzeset 309 302 229 129 171 
Ebből utólagos 24 18 19 26 28 
Műszaki M. 190 215 308 342 301 
Téves J. 50 49 70 80 82 
Vaklárma 13 9 4 1 2 
Segítségnyújtás 107 76 109 90 81 
Összesen 669 651 720 642 637 

 
 
 
 
 



Gépjárműpark 
2011. 

 
 

 
A technikai állománytáblában szereplő járművek 

 
 Jármű Gyártási idő Forgalmi rendszám Gyártmány Futott kilométer 

1. GÉPJÁRMŰFECSKENDŐ I. 2009 LJZ-060 MB RB TLF 4000 AT-2 16326 
2. GÉPJÁRMŰFECSKENDŐ II. 1999 HDR-696 MB RB TLF 2000 AT 108926 
3. GÉPJÁRMŰFECSKENDŐ III. 1998 GRY-053 MB RB TLF 2000 AT 141596 
4. GÉPJÁRMŰFECSKENDŐ TARTALÉK 1994 CIB-696 STEYR BRONTO M20   88238 
5. VÍZSZÁLLÍTÓ GÉPJÁRMŰ 2009 LGX-607 RENAULT KERAX 10668 
6. K-TEHERGÉPJÁRMŰ 1968 GZR-833 MB 710 32880 
7. MŰSZAKI MENTŐ  1989 AYA-832 Csepel CSD 744 88385 
8. GÉPEZETES TOLÓLÉTRA 2008 KPX-158 IVECO MAGIRUS 20177 
9. HABBALOLTÓ GÉPJÁRMŰ 1989 AYA-831 RÁBA TÜ-4 42484 

10. TŰZOLTÁSVEZETŐI GÉPJÁRMŰ 2010 LRS-987 FORD RANGER 5822 
 

A technikai állománytáblában nem szereplő, saját költségvetésből fenntartott járm űveink 
 

1. TEHERGÉPJÁRMŰ (PLATÓS) 1988 AYA-829 IFA L 60 76457 
2. SZEMÉLYGÉPKOCSI 2003 IYK-707  OPEL ZAFIRA 164696 
3. SZEMÉLYGÉPKOCSI 2008 LJF-695  SUZUKI SX4 23677 

 
Sárga színnel kitöltött cellákba levő járművek az utóbbi öt évbe kerültek beszerzésre 

 
 
 

7. sz. melléklet 
 


