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I. Bevezetés 

 

2012. január 1-én lépett életbe a 2011. évi CXXVIII. Törvény a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról, melynek értelmében a szeghalmi tűzoltóság 

állami irányítás alá került. Azóta a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a BM OKF, a 

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Szeghalmi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség belső szabályzói, utasításai, intézkedései, parancsai alapján végzi a feladatait.  

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a működési területén 12 település közel 42000 

fő lakosa és több mint 1100 km2-nyi területe biztonságáért felelős. A legtávolabbi település 

Zsadány, ami 32 km távolságra fekszik. Működési területünkön a Komádi Önkormányzati 

Tűzoltó-parancsokság elsődleges műveleti körzete 3 települést érint (Zsadány, Újiráz, 

Körösújfalu), valamint a Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenykedik. 

Működési területünkön egy létesítményi tűzoltóság is létrejött a Henkel Magyarország Kft. 

Körösladányi Gyárában. 

 

Település 
Működési 

terület 
Műveleti körzet 

Népesség 

(fő) 

Terület 

(km2) 

Csökmő Szeghalmi HTP  1835 68,97 

Darvas Szeghalmi HTP  554 42,31 

Dévaványa Szeghalmi HTP  7622 216,55 

Füzesgyarmat Szeghalmi HTP  5665 127,23 

Kertészsziget Szeghalmi HTP  391 39,11 

Körösladány Szeghalmi HTP  4582 123,79 

Körösújfalu Szeghalmi HTP Komádi ÖT 577 25,30 

Okány Szeghalmi HTP  2643 70,62 

Szeghalom Szeghalmi HTP  9290 217,13 

Újiráz Szeghalmi HTP Komádi ÖT 530 15,47 

Vésztő Szeghalmi HTP  6680 125,70 

Zsadány Szeghalmi HTP Komádi ÖT 1636 65,87 

 

 

2015-ös év tűzvédelmi célkitűzései, feladatai 

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alapvető rendeltetése a megye lakosságának 

élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek 

biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat. Fő 

feladatunk a katasztrófák hatósági megelőzése; a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a 



mentés végrehajtása; a védekezés megszervezése és irányítása; a káros következmények 

felszámolása; a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása.  

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

alárendeltségében működik és a működési területén, valamint Szeghalmi Járás területén 

felelős a fent említett feladatok végrehajtásáért. A Szeghalmi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság a BM OKF helyi szerveként működik. 



II. Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések 

1. Tűzoltási terület 

 

2015-ben 152 esetben érkezett riasztás a tűzoltóságra a működési területünkről, összesen 173 

esethez vonultunk. 67 alkalommal műszaki mentést hajtottunk végre, 85 alkalommal 

tűzesetnél avatkoztunk be, 21 alkalommal vonultunk másik szervezetnek segítségnyújtásra. 41 

esetben érkezett téves jelzés, elsősorban automatikus tűzjelző berendezéstől. Több 

alkalommal vonultunk ugyanazon helyszínre, ezért felhívtuk a létesítmények vezetőinek 

figyelmét, hogy kérjenek rendkívüli karbantartást a tűzjelző rendszer üzemeltetőjétől. 7 db 

utólagos jelzés érkezett a híradóügyeletre, amelyeket átadtunk a Kirendeltség Hatósági 

Osztálya számára.  
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Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Füzesgyarmat 8 alkalommal vett részt káresemény 

felszámolásában, ahol komoly segítséget nyújtottak a hivatásos erők szakmai irányítása 

mellett. Bebizonyították, hogy a káresetek alkalmával képesek érdemben segíteni a 

hivatásosok munkáját. Tevékenységüket és a megfelelő együttműködést nehezíti, hogy 

korlátozott számban rendelkeznek megfelelő minőségű szakfelszereléssel. A felszerelések 

korszerűsítése a BM OKF által kiírt pályázat segítségével a korábbi években megkezdődött, 

ami 2015-ben folytatódott.  

Az egyesület három támogatási fajtában nyújtott be pályázatot: 

 

Védőeszköz        -   947.245 Ft értékben 

Tűzoltó technikai-és védőeszköz         -   353.344 Ft értékben 

 

Összesen:        -1.300.589 Ft értékben 

A nyertes pályázat eszközeit (3 db R13 bevetési védőruha, 1 db melles csizma, 3 db Heros 

Xtreme védősisak, 2 db sugárcső, 2 db mentőkötél, 1 pár tömlőhíd) az egyesület megkapta. 

 

2015-ben Homoki Attila tű. fhdgy. sikeresen elvégezte az ÖTE Mentori képzést, amely 

alapkövetelménye volt annak, hogy a tűzoltó egyesületet mentorálja. 

 

A riasztási fokozatok megoszlása alapján 143 esetben I-es riasztási fokozatban lettek a 

káresemények felszámolva. Kettő esetben indult a káreset magasabb (II-es) riasztási 

fokozattal, amelyek közül egy esetben a felszámoláshoz kevesebb erő is elegendőnek 



bizonyult. A működési területünkön egy káreset kivételével (Vidra tanya) minden 

káreseményt önerőből számoltunk fel.  

 

A szabadtéri tüzek kapcsán jelentős javulást tapasztaltunk a 2015-ös év során. A csapadékos 

időjárásnak is köszönhetően összesen 14 alkalommal vonultunk saját területen szabadtéri 

tűzesethez. Ez a 2014-es évhez viszonyítva (32 db) is csökkenő tendenciát mutat. 

 

A Henkel létesítményi tűzoltóságával együttműködési megállapodással rendelkezünk, amely 

alapján két alkalommal ellenőriztük őket és segítettük a szakszerű tevékenységüket. 

 

Füzesgyarmat településen 2015-ben 4 műszaki mentés és 10 tűz felszámolásában vettünk 

részt. 



2. Polgári védelem 

 

Polgári Védelmi szakfeladatok elvégzését biztosító személyi és tárgyi feltételek 

 

2015-ben a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság polgári védelmi szakterületén 

személyi változás nem történt. 2015 szeptemberében a katasztrófavédelmi megbízott 

megkezdte tanulmányait (a beosztás betöltéséhez szükséges iskolai végzettség megszerzése 

érdekében) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelmi 

Intézet katasztrófavédelmi műveletirányítási szakán.  

 

Helyi Védelmi Bizottság 

 

Heti rendszerességgel tájékoztattuk a HVB elnököt az elmúlt héten történt rendkívüli 

eseményekről, beavatkozásokról. 2015. június elején az újjászervezetett katasztrófavédelmi 

munkacsoportok tagjainak kijelölése, majd azt követően a felkészítése megtörtént.  

A korábbi évek gyakorlatát követve az év folyamán a BM OKF havi naptári terve alapján 

folyamatosan hajtottuk végre az HVB KVMCS gyakorlatokat. 2015. november 30-án a külsős 

munkacsoport tagok bevonásával a téli rendkívüli időjárásra való felkészülés keretében 

törzsvezetési gyakorlatot tartottunk. 

 

Katasztrófavédelmi osztályba-sorolás 

 

A felülvizsgálat eredményeként a SEVESO III hatályba lépését követően került módosításra 

egy település katasztrófavédelmi osztályba sorolása: Körösladány település II. 

katasztrófavédelmi osztályból, I. katasztrófavédelmi osztályba lett besorolva. 

 

Jelenleg egy felső küszöbérték feletti veszélyes üzem (Henkel Mo. Kft,) van illetékességi 

területünkön, mely feltétel nélküli veszélyes tevékenység végzési engedéllyel rendelkezik. Az 

üzemre való tekintettel Körösladány Város Külső védelmi terve kidolgozásra került, 

jóváhagyása folyamatban van. A belső védelmi terv gyakorlatát 2015. évben végrehajtotta, 

melynek ellenőrzését a KVK iparbiztonsági felügyelője és a BMKVI Hatósági Osztálya 

végrehajtotta, melynek alapján elfogadásra került. 

 

A SEVESO III jogkövetése végett jelenleg egy küszöbérték alatti üzem van (MOL Nyrt. DS 

Logisztika Füzesgyarmat) amely rendelkezik elfogadott súlyos káresemény elhárítási tervvel 

(továbbiakban: SKET). Belső védelmi terv gyakorlatát az üzem 2015. évben végrehajtotta, 

melynek ellenőrzését a KVK iparbiztonsági felügyelője és a BMKVI Hatósági Osztálya 

végrehajtotta, amely elfogadásra került. Kettő SKET-tel rendelkező mezőgazdasági üzem 

került kisorolásra: 

1,) Helvécia Protein Trade Kft.   5520 Szeghalom, Kandó K. u. 2 sz. alatti szárító (tárház), 

2.) Körösladányi Agrár Kft. 5516 Körösladány, II. körzet  020/4. hrsz. szárítóüzem, 

Fsz. Település Katasztrófavédelmi osztályba sorolás 

1. Bucsa II. 

2. Füzesgyarmat II. 

3. Kertészsziget II. 

4. Körösladány I. 

5. Körösújfalu II. 

6. Szeghalom II. 

7. Vésztő II. 



Veszély-elhárítási tervezés 

 

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén pontosításra kerültek a 

HVB szintű járási- és a települések veszély-elhárítási tervei. A fő módosítások a települések 

adataiban történő változások voltak. 

A lakosságvédelmi adattárak aktualizálása folyamatos, az átdolgozott tervek pontosítása 

jelenleg folyamatban van. 

2015-ben a BM OKF polgári védelmi főfelügyelőségének ütemterve alapján töltöttük fel a 

Helios Polgári Védelmi Nyilvántartás felületére az előírt adatokat. 2015. novemberében 

megtörtént a Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon a híradó ügyeletesi beosztást betöltő 

személyek oktatása a nyilvántartásból lekérdezhető adatok köréről és a lekérdezés módjáról.  

 

Polgári védelmi szervezetek 

A jogszabály alapján megalakításra került települési polgári védelmi szervezetek létszáma 
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Települések közbiztonsági referensei 

 

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén kijelölt közbiztonsági 

referensek (5 fő) 2015. évben folyamatosan felkészítéseken, tájékoztatásokon vettek részt a 

havi vezetői értekezletek alkalmával. A Szeghalmi Járás területén minden közbiztonsági 

referens rendelkezik az előírt képesítéssel. A referensekkel, település vezetőivel a 

kapcsolattarás folyamatos. A különböző ellenőrzéseken, felkészítéseken (belvíz, technikai 

eszközök, fák, fasorok, Pv felkészítés, közfoglalkoztatottak felkészítése, stb.) rendszeresen 

részt vesznek.  

 

 

Felkészítések, gyakorlatok 

 

A KÖVIZIG erőforrás igénye alapján a közfoglalkoztatottak felkészítése polgári védelmi 

szolgálat ellátására. 

 



Település Időpont  Helyszín 

Körösladány 2015. március 24. 0730 Körösladány, Műv. Ház 101 fő 

Szeghalom 2015. március 25. 0730 Szeghalom, Műv. Ház 220 fő 

Vésztő 2015. március 23. 0730 Vésztő, Műv. Ház  295 fő 

Füzesgyarmat 2015. március 27. 0730 Füzesgyarmat, Műv. Ház 234 fő 
 

A felkészítéseken összesen 850 fő vett részt.  

2015. november 18. és november 26. között mind a 7 település a műszaki – kárfelszámoló és 

egészségügyi egységeibe beosztott állampolgárainak szakkiképzése került előkészítésre és 

végrehajtásra a katasztrófavédelmi megbízott, a parancsnok-helyettes közreműködésével. A 

költséghatékonyság érdekében több esetben összevontan kerültek végrehajtásra a 

felkészítések (kisméretű, szomszédos települések esetében.) A felkészítéseket követően 

bonyolították le a közbiztonsági referensek és a kijelölt személyek az érintett települések 

polgári védelmi szervezeteibe beosztott riasztásért felelős személyek értesítési gyakorlatát.  

 

Fsz. 
Település 

 neve 

Felkészítés ideje 

 hó, nap, óra 

Védekezésbe bevonható szervek,  

szervezetek 

elméleti  

kiképzés 

riasztási 

gyakorlat 

Műszaki és 

kárfelszámoló 

egység 

(fő) 

Egészségügyi 

egység 

(fő) 

Polgári 

védelmi 

parancsnokság 

(fő) 

Infokommunikációs 

egység 

(fő) 

Egyéb 

(Közbizto. ref., 

önkormányzati, 

intézmény 
vezető, 

karítatív szerv) 

1. Füzesgyarmat 

11.18  

14:00-

16:00 

11.18  

16:00-

18:00 

53 20 10 2 2 

2. Kertészsziget 

11.23  

14:00-
16:00 

11.23  

16:00-
18:00 

6 1 5 1 1 

3. Bucsa 

11.23  

14:00-
16:00 

11.23  

16:00-
18:00 

16 6 7 1 2 

4. Körösladány 

11.24  

14:00-

16:00 

11.24  

16:00-

18:00 

74 12 10 2 2 

5. Vésztő 

11.25  

14:00-

16:00 

11.25  

16:00-

18:00 

52 16 10 2 2 

6. Körösújfalu 
11.25  
14:00-

16:00 

11.25  
16:00-

18:00 

6 1 5 1 1 

7. Szeghalom 
11.26  
14:00-

16:00 

11.26  
16:00-

18:00 

74 10 10 2 2 

Összesen: 427     281 66 57 11 12 

 

Járási mentőcsoportok  

 

Sárrét Mentőcsoport (SMCS) 

 

A SMCS 35 főből áll melyből 34 fő önkéntes és 1 fő hivatásos (Szabó Péter tű. zls. a SMCS 

parancsnoka). A mentőcsoportba önként jelentkezők felkészítése, valamint a mentőcsoportok 

nemzeti minősítő gyakorlata végrehajtásra került 2014. október 7-én, Dévaványán.  

2015. szeptember 26-án Békés megye minősített mentőszervezeteinek műszaki és kutatási 

komponensei részére szervezett összevont riasztási, törzsvezetési és terepgyakorlatán a Sárrét 

Mentőcsoport 10 fő önkéntessel képviselte magát. A Mentőcsoportból a műszaki komponens 

az árvíz elleni védekezés során alkalmazható feladatokat gyakorolták.  



2015 évben 1 alkalommal került éles alkalmazásra a mentőcsoport kutatási egysége (10 fő) a 

rendőrség kérésére egy eltűnt személy felkutatása véget. 

Az elmúlt évben több település rendezvényein jelentünk meg és hajtottunk végre 

mentőcsoport tagtoborzást és próbáltuk kialakítani a településeken a települési 

mentőcsoportokat. (Szeghalom Boszorkányfesztivál, Vésztő-Mágori rendezvény, 

Körösladány) 

 

Vízfolyások kockázati ellenőrzése, vízkárelhárítással kapcsolatos ellenőrzések 

 

Az ellenőrzéseket az önkormányzatokkal közösen hajtottuk végre. 

2015. február hónapban a településeken figyelembe véve a korábbi évek beavatkozás 

elemzéseinek eredményeit, és az elrendelt települési belvízvédelmi készültségi fokozatokat a 

csapadékvíz-elvezető rendszer vízi létesítmény, záportározó célellenőrzése, vizsgálata került 

végrehajtásra. 

 

A Szeghalmi Járás illetékességi területén ellenőrzésre kerültek a települések közbiztonsági 

referenseinek segítségével az árvízi védekezésbe bevonható technikai eszközök.  

2015. szeptember-október hónapokban az önkormányzatok koordinálásában és a KÖVIZIG 

szakaszmérnökségeinek közreműködésével megtörtént a településeken lévő állami és 

önkormányzati tulajdonban lévő vízkár-elhárítási létesítmények őszi felülvizsgálata. A 

bejárásokon minden alkalommal részt vettünk. A településeken elmondható, hogy nagy 

részben rendezett és karbantartott a csatornák és védelmi művek állapota. A tavaszi ellenőrzés 

során feltárt hiányosságokat a települések pótolták, kijavították és megtették az ide vonatkozó 

intézkedéseket.  

 

Hulladékszállítás ellenőrzése 

 

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén folyamatos a 

hulladékszállítás ellenőrzése, hetente telefonon történő egyeztetés alapján. A 7 településen 

jelenleg mindenhol biztosított a hulladékszállítás. 2016. januártól 4 településen történt meg a 

kijelölés a hulladékszállításra: Körösladány, Körösújfalu, Szeghalom és Vésztő. 

 

Lakossági riasztó és tájékoztató eszközök felmérése 2015 

 

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén a lakossági riasztó 

eszközök az önkormányzat közreműködésével, a közbiztonsági referensek bevonásával 

felmérésre kerültek november december hónapban. Körösladányban és Kertészszigeten a 

2014 évben üzemképtelen szirénák helyreállításra kerültek. 

 

Fsz. Település Sziréna db Üzemképes/üzemképtelen 

1. Bucsa 1 - / 1 

2. Füzesgyarmat 5 5 / - 

3. Kertészsziget 1 1 / - 

4. Körösladány 2 2 / - 

5. Körösújfalu 1 1 / - 

6. Szeghalom 8 3 / 5 

7. Vésztő 2 1 / 1 

 



Hatósági feladatok 2015. évben 

 

A Katasztrófavédelmi Megbízott 108 hatósági ellenőrzést, szemlét hajtott végre 

(hulladékszállítás ellenőrzése, lakosságvédelmi szirénák ellenőrzése, egyéb ellenőrzések 

/szúnyoggyérítés, külterületi vízelvezető, fák, fasorok szemléje/, vízelvezető rendszer, 

víztározó, záportározó ellenőrzése, technikai eszközök lebiztosításának ellenőrzése, ADR, 

RID ellenőrzés. 

 

Közösségi szolgálat koordinálása 

 

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományából is kijelölésre kerültek a 

Közösségi Szolgálat teljesítését koordináló személyek, illetve a mentorok. Megkerestük és 

tájékoztattuk a tűzoltóság területén működő középfokú oktatási intézményeket a Közösségi 

Szolgálat teljesítésének lehetőségével kapcsolatban. 2015. évben a Szeghalmi Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokságokon 7 fő teljesített közösségi szolgálatot.  

 

Összegzés, jelenlegi feladatok 

 

A Polgári védelmi szakterület a 2015. évben részére meghatározott faladatokat 

maradéktalanul végrehajtotta. 2016. év folyamán folytatjuk a köteles polgári védelmi 

szervezetek tagjainak továbbképzését (tervezetten a települési polgári védelmi parancsnokság 

infokommunikációs egysége) Április – júniusban tervezzük végrehajtani a megalakított 

települési önkéntes mentőcsoportok rendszerbe állító és minősítő gyakorlatát tovább növelve 

az illetékességi területünkön élő lakosság biztonságát. Folyamatos a tervek pontosítása, a 

polgári védelmi szervezetek adatainak aktualizálása, tervezett és nem tervezett ellenőrzések 

(fák, fasorok, ADR, RID stb.) folyamatos végrehajtása. A HELIOS rendszer folyamatos 

feltöltése aktualizálása. A hulladékszállítás folyamatos figyelése, koordinálása. Napi feladatok 

végrehajtása (Jelentések, RZS, KAP, Sharepoint, stb.) Folyamatos a tájékozódás az időjárási 

előrejelzésekről az OMSZ honlapján, valamint a Vízügyi honlap figyelése a vízállásról. 

 



3. Műszaki terület 

 

2015-ben a Szeghalmi Hivatásos tűzoltó-parancsnokság 2 db gépjárműfecskendővel és 1 db 

korszerű (2013-ban rendszerbe állított) Renault Kerax típusú vízszállítóval látta el alapvető 

feladatait. 

2015 második felében (2015. 11. 17-től) a Szarvasi HTP HDR-695 forgalmi rendszámú 

gépjárműfecskendője volt a Szeghalmi HTP –re áthelyezve, a HDR-683 frsz-ú 

gépjárműfecskendő műszaki vizsgáztatása miatt.  

Az AYA-812 frsz-ú TATRA CAS 8000 tip. gépjárműfecskendő átadásra került a 

Mezőkovácsházi HTP-re  

 

A járművek, szakfelszerelések, védőeszközök, légzőkészülékek és a kommunikációs 

eszközök soros karbantartása és műszaki vizsgáztatása a vonatkozó rendelkezések alapján 

készítetett éves ütemterv szerint megtörtént.  

 

A tűzoltó-parancsnokság rendelkezik egy gumitestű motorcsónakkal, amely az évek során 

több árvízi védekezés alkalmával bevetésre is került. A kishajó 2015. december 16-án sikeres 

műszaki vizsgát tett, így 5 évig érvényes hajólevéllel rendelkezik.  

 

Gépjárművek 

A Szeghalmi HTP üzemeltetésében lévő gépjárművek kényszerű leállítását műszaki vizsga 

(éves szerviz, tűzoltó technikai felülvizsgálat, hangtechnikai felülvizsgálat) miatt az alábbi 

táblázat mutatja: 

 

 

A gépjárműfecskendőkben és laktanyákban az alap málha listában felsorolt felszerelések 

minimális mennyisége rendelkezésre áll. A kiegészítő málhában felsorolt eszközök közül a 

tűzoltó-parancsnokság nem rendelkezik pl. egykezes láncfűrésszel, benzinmotoros 

gyorsdarabolóval, légzsák leszorítóval, hordággyal, hőkamerával. 

 

Gépjárművek javítása, karbantartása 

 

A járművek ellenőrzése, eseti javítása és időszakos műszaki megvizsgálása rendszeresen 

végrehajtásra kerülnek, melyet az üzemeltetési naplóban rögzítenek a kollégák. A 

gépjárművek meghibásodását a lehető legrövidebb időn belül jelentjük, illetve lehetőség 

szerint azokat azonnal javítjuk. 

A biztonságtechnikai felülvizsgálatok nyilvántartását folyamatosan vezetjük és az aktuális 

felülvizsgálatokat jelezzük a Békés MKI Műszaki Osztályára. 

 

Egyéni védőfelszerelések szakfelszerelések állapota, felülvizsgálata 

 

Az előző évben (2014-ben) 26 db R13-as védőruha és 15 fő gépjárművezető Heros Smart 

típusú könnyített védősisakot kaptunk, amelyek állapota megfelelő. Az R13-as védőruha 

mennyisége nem elég a teljes személyi állomány számára, további 27 db védőfelszerelésre 

lenne szükség, amelyet 2015. évben nem kaptunk meg. Minden védőfelszerelés és 

szakfelszerelés rendelkezik a megfelelő felülvizsgálattal, azok lejárata előtt jelezzük 

felülvizsgálati igényeinket az Igazgatóság részére. A készenléti állomány 10 M egyenruha 

ellátása megfelelő.  

 

 



Laktanya felújítás, karbantartás  

 

2015. évben a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság udvarán található hidegszertár lett 

felújítva. A helyiség belső festése megtörtént, a külső vakolat és az esővíz elvezető csatorna 

továbbra is felújításra szorul.  

 

Munkavédelem  

 

Az időszakos és a rendkívüli munkavédelmi oktatások rendszerint megtartásra kerültek, mind 

a hivatásos, mind pedig a közfoglalkoztatottak részére.  

2015. évben munkahelyi baleset nem történt. Nem szolgálati és nem munkabaleset (otthoni 

baleset) 6 fővel történt, melyek során a felmentési napok száma összesen 69.  

A Szeghalmi HTP-n a munkavédelmi bejárás megtörtént. Az időszakos orvosi vizsgálatok 

megtörténtek.  



4. Egyéb elvégzett feladatok 

 

 A személyi állományból 5 fő tartozik a HUNOR (Magyarország hivatásos erőiből álló 

nehéz városi kutató és mentő képesítéssel rendelkező szervezete) mentőszervezetbe. 

- A tavalyi évben szintén megrendezésre került a Szeghalmi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség szervezésében a kirendeltségi szakmai verseny Szarvason, ahol a 

Szeghalmi HTP mindhárom szolgálati csoportja közel azonos eredményt ért el. 

- A megyei szakmai versenyen második helyezést ért el a Szeghalmi HTP versenycsapata. 

A versenyről tudni érdemes, hogy kevés ponttal maradtunk le a győztes Orosházi 

csapattól, akik ezután az országos versenyt is megnyerték. A gyakorlati versenyben a 

szeghalmi csapat végzett az élen a legjobb idővel és a legkevesebb hibaponttal. 

- 2015. július 1-től a hatályos jogszabályoknak megfelelően (új HSZT) a teljes személyi 

állomány béremelésben részesült. 

- 2015. szeptember 13-án gyermeknapot szerveztünk a Várhelyi Ifjúsági Táborban, amely 

olyan sikeres volt, hogy szeretnénk a következő években is megismételni. 

- 2015-ben második alkalommal lett kihirdetve a Szeghalmi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság „ÉV SZEGHALMI TŰZOLTÓJA” elismerés. Az elismerést a 

Széchenyi Ödön tűzoltó Sportegyesület támogatásával tudott megvalósulni, amely 

igazából egy erkölcsi elismerés. Nívóját az adja, hogy az állomány maga közül választja 

meg az arra legérdemesebb személyt. 2015-ben Szél Csaba tű. ftörm. érdemelte ki a 2014. 

év „Év Tűzoltója” elismerést. 

- Szintén második alkalommal került megrendezésre a Szeghalmi Tűzoltó 

Horgászverseny, melyből szintén hagyományt kívánunk teremteni. 

- Papp László tű. ftörm. és Györösi Sándor Máté tű. örm. hősies helytállásért érdemjelet 

vehetett át a BM OKF Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójától, mert 2015. 

július 7-én, Dévaványa Kéthalom majornál bekövetkezett tűzesetnél tanúsítottak 

kimagasló helytállást. (kihoztak egy acetilén palackot az égő épületből) 

- Homoki Attila tű. hdgy. hősies helytállásért érdemjelet vehetett át a Főigazgató Úrtól, 

mert 2015. március 23-án, Csökmő Zrínyi utca 5. szám alatt bekövetkezett tűzesetnél 

tanúsított kimagasló helytállást. (kihozott egy teljesen megkormozódott PB gázpalackot az 

égő épületből) 

- Deák Zoltán tű. szds. elismerést vett át Szeghalom Város polgármesterétől ünnepi 

testületi ülés keretei között. 

- A hagyományoknak megfelelően a tavalyi évben is megrendezésre került a nyugdíjas 

találkozó, ahol a nyugállományú, illetve járulékos kollégák újra találkozhattak egymással 

és nyomon követhették a tűzoltóság életében történt változásokat.  

- Az előző évben is megtartottuk az állomány gyermekei számára szervezett Mikulásnapot, 

ahol a gyerekek különböző foglalkozásokon vehettek részt és találkozhattak is a 

Télapóval, aki egy-egy csomaggal kedveskedett azoknak, akik jól viselkedtek. 

- A működési területen előírt testületi beszámolók megtörténtek. A települések 

polgármesterei, képviselő testülete egyhangúan elfogadta a beszámolóinkat és 

elégedettségüket és megbecsülésüket fejezték ki a tűzoltóság állományával szemben. 

- Számtalan alkalommal tartottunk bemutatót óvodás, iskoláskorú gyermekek számára, 

ahol megismerhették az újonnan alakult katasztrófavédelem felépítését, feladatait és 

betekintést nyerhettek munkánkba. Nagyon fontosnak tartjuk az ifjúságnevelést, ezért 

minden alkalmat igyekszünk megragadni, hogy bemutathassuk hivatásunkat a következő 

generáció számára.  

- Az új HSZT hatályba lépését követően a érettségivel nem rendelkező állomány (13 fő) 

előre lépési lehetőségei megszűntek a megfelelő iskolai végzettség megszerzéséig. 

Jelenleg 13 fő folytat iskolai tanulmányokat gimnáziumi érettségi megszerzése érdekében. 



- A Szeghalmi HTP gyakorlatok alkalmával, káresetet követően vízvételezés alkalmával 

összesen 87 alkalommal végzett tűzcsap ellenőrzést. Az ellenőrzések alkalmával 

jegyzőkönyvben rögzítettük a tapasztaltakat és a Szeghalmi KvK Hatósági Osztálya 

számára átadtuk további intézkedésre. 

- Zsombok Krisztián tű. szds. sikeresen elvégezte a vezetővé képző tanfolyamot Pécelen. 

- Zsiros József tű. örm. és Györösi S. Máté tű. örm. megszerezte a tűzoltó II. 

szakképesítést. 

- Az év során 41 fő vett részt kisgépkezelői tanfolyamon és az azt követő vizsgán. Ezzel a 

teljes személyi állomány rendelkezik megfelelő végzettséggel a szakfelszerelések 

kezeléséhez. 

 

 

 

Szeghalom, 2016. június 8. 

 

      Készítette:  

 

 

         Túri János sk. 

                   tűzoltó őrnagy 

          parancsnok 


