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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 

lakosa és több mint 1100 km
2
 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. 

Település 
Működési 

terület 
Műveleti körzet 

Népesség 

(fő) 

Terület 

(km
2
) 

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 

 

1. 2013-as 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. 
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Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések 

 

2. Tűzoltási terület 

 

2013-ban 244 riasztás érkezett a tűzoltóságra. 99 alkalommal műszaki mentést hajtottunk 

végre, 71 alkalommal tűzesetnél avatkoztunk be, 11 alkalommal vonultunk másik 

szervezetnek segítségnyújtásra. 55 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. Ezen intézkedések minden alkalommal eredményre vezettek. 3 db 

utólagos jelzés érkezett a híradóügyeletre, amelyeket átadtunk a Kirendeltség Hatósági 

Osztály számára.  
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Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Füzesgyarmat 12 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 megkezdődött.  

z egyesület három támogatási fajtában nyújtott be pályázatot: 

 

Felújított légzőkészülék      -   296.888 Ft értékben 

Tűzoltó technikai-és védőeszköz         -   602.230 Ft értékben 

Oktatás és PAV vizsgálat      -     29.600 Ft értékben 

Összesen:        -   928.718 Ft értékben 

A nyertes pályázat eszközeit (4 pár védőcsizma, 4 „B”, 5 „C” tűzoltó nyomótömlő, 2 db 

sugárcső, 2 pár melles csizma) az egyesület megkapta, a pályázott továbbképzéseket, 

oktatásokat elvégezték.  

 

A riasztási fokozatok megoszlása alapján 170 esetben I-es riasztási fokozatban lettek a 

káresemények felszámolva. A működési területünkön minden káreseményt önerőből 

számoltunk fel, ami a megyei műveletirányítás bevezetésének is köszönhető.  
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A szabadtéri tüzek kapcsán jelentős javulást tapasztaltunk a 2013-as év során. A nagy meleg 

és csapadékmentes időjárás ellenére összesen 34 alkalommal vonultunk saját területen 

szabadtéri tűzesethez.  

 

3.  Polgári védelem 

 

Helyi Védelmi Bizottság (HVB) 

 

A közigazgatásban 2013 évben lényeges változás, hogy január 01-től a járások kialakításáról, 

valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 

alapján felálltak a Járási hivatalok. Az igazgatóság - az állománytábla módosításával - 

januártól a járások létrehozásával Békés Megye 9 járásában tiszti beosztású 

katasztrófavédelmi megbízottat nevezett ki (Szeghalmi Járás Szabó Péter tű. zls.). A 

jogszabályi változások miatt a polgári védelmi területen több jelentős faladat végrehajtására 

került sor 2013. év első félévében.  

 

Veszély-elhárítási tervezés 

 

A veszély-elhárítási tervezés elsődleges célja, hogy a különböző hazai veszélyeztető tényezők 

kockázatainak azonosítása és elemzése útján egységes dokumentumrendszer alakuljon ki, 

amely a katasztrófavédelemi feladatokat és intézkedéseket a szükséges személyi, anyagi és 

technikai eszközök hozzárendelésével tartalmazza. A veszély-elhárítási tervezés szintjei 

igazodnak a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a polgári védelmi szervezetek 

tagozódásához. A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén, mind a 

7 településen határidőre elkészültek. A 7 települést összefogva elkészült határidőre a 

Szeghalom HVB veszély-elhárítási terve is. 

 

Polgári védelmi szervezetek 

 

A jogszabály alapján megalakításra kerülő települési polgári védelmi szervezetek létszáma 

Békés Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság             

Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság            

Települési polgári védelmi szervezetek 

új szabályozás által előírt létszámadatai 

Ssz. Település 

Besorolása  

(X-el jelölni) 
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1. Füzesgyarmat   X  20 33 20 14 53 10 150   

 Szeghalmi HVB települései össz: 0 6 1 76 161 66 69 281 57 710  

   

 

 



 5 

Települések közbiztonsági referensei 

 

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén kijelölt közbiztonsági 

referensek (5 fő) 2013. évben folyamatosan felkészítéseken, tájékoztatásokon vettek részt a 

havi vezetői értekezletek alkalmával. A közbiztonsági referens a polgármester katasztrófák 

elleni védekezésre való felkészülési, a védekezési, a helyreállítás szakmai feladataiban, 

valamint a rendvédelmi és honvédelmi feladataiban működik közre. A katasztrófavédelem 

szempontjából ez egy nagyon fontos kapocs, ami segítséget nyújt a lakossággal való 

kapcsolattartásban, a problémák megismerésében és a közbiztonság növelésében. 

 

Vízfolyások kockázati ellenőrzése, vízkárelhárítással kapcsolatos ellenőrzések 

 

Az eredményes megelőzési tevékenység végrehajtása és a lakosság biztonsága érdekében, 

valamint az elmúlt évek belvízi eseményeit és a beavatkozások számait figyelembe véve 

kerültek meghatározásra a veszélyeztetett települések és településrészek ellenőrzései. 

 

A Szeghalmi Járás illetékességi területén ellenőrzésre kerültek a települések közbiztonsági 

referenseinek segítségével az árvízi védekezésbe bevonható technikai eszközök.  

 

2013. 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.  

 

December hónapban további ellenőrzésre került sor, ahol a rendkívüli téli időjárás során 

bevethető kamionmentésre alkalmas speciális technikai eszközöket vizsgáltuk meg. 

 

Az integrált hatósági szemlélet hatékony elsajátítása és végrehajtása érdekében több 

alkalommal vettek részt a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság törzs dolgozói RID 

(vasúti veszélyes áruszállítás)-, ADR (közúti veszélyes áruszállítás) közúti és telephelyi-, 

valamint hatósági ellenőrzéseken (telephelyek, szárítók). 

 

Lakossági riasztó és tájékoztató eszközök felmérése 

 

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén a lakossági riasztó 

eszközök az E-ON, DÉMÁSZ és az önkormányzat közreműködésével, a közbiztonsági 

referensek bevonásával felmérésre kerültek. Fontos, hogy megbízhatóan működjenek, mert 

egy esetleges katasztrófa helyzet esetén életeket menthet a lakosság gyors és pontos 

tájékoztatása. 

 

Felkészítések, gyakorlatok 

 

A lakosság felkészítése kiemelten fontos feladat, hiszen egy bekövetkezett katasztrófa idején 

pontosan tudni fogja, hogy milyen feladatokat kell végrehajtania és milyen magatartási 

szabályokat kell betartania, így segítve a katasztrófa káros következményeinek csökkentését, 

a katasztrófa felszámolását és a helyreállítást. 
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A településeken az árvíz elleni védekezés során igénybe vehető kistérségi startmunka program 

keretében foglalkoztatott állampolgárok kerültek felkészítésre. A KÖVIZIG erőforrás igénye 

alapján a közfoglalkoztatottak felkészítése polgári védelmi szolgálat ellátására megtörtént 

összesen 529 fővel, ebből Füzesgyarmaton 2013. március 28-án 149 fő került felkészítésre. 

 

2013. október 28-án Körösladányban, 2013. október 29-én, Szeghalmon a települési polgári 

védelmi szervezetek lakosságvédelmi és logisztikai egységekbe beosztott állomány 

felkészítése és a riasztó őrsbe beosztottak riasztási gyakorlata került végrehajtásra 

 

2013. évben több alkalommal került végrehajtásra törzsgyakorlat (Országos, Megyei, HVB), 

melyen a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetői állománya vett rész, ahol 

begyakorolhatták, egy esetlegesen bekövetkező katasztrófa esetén védekezési, kárfelszámolási 

munkálatok irányítását. 

 

Katasztrófavédelmi osztályba-sorolás 

 

Az egyes veszély-, illetve katasztrófahelyzetek hatékony megelőzése, az élet és anyagi javak 

megóvása érdekében 1995-ben először került sor hazánk településeinek polgári védelmi 

szempontú besorolására. Az elmúlt 10 év eseményei, elsősorban a természeti eredetű 

veszélyforrások megváltozása (pl. szélsőséges időjárási jelenségek egyre gyakoribbá válása), 

a lakosságot érintő új kockázatok beazonosítása szükségessé tette a korábbi besorolási 

rendszer felülvizsgálatát. 

Az elvégzett komplex kockázatbecslés eredményének megfelelően került megállapításra a 

települések katasztrófavédelmi besorolási osztálya, mely II-től III-ig terjedtek a Szeghalmi 

Járás illetékességi területén. A települések katasztrófavédelmi kockázatértékelése helyi 

szinten a közbiztonsági referensek bevonásával került végrehajtásra, melynek 

eredményeképpen a polgármesterek megtették a besorolási javaslatukat. A katasztrófavédelmi 

osztályba sorolást minden év szeptember 30-ig felül kell vizsgálni. Ez alapján Füzesgyarmat 

település II. osztályba sorolt. 

 

Közösségi szolgálat koordinálása 

 

Szeptember elsejével hatályba lépett a nemzeti köznevelésről szóló törvény nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló miniszteri 

rendelet, amelynek egyik újdonsága, hogy azoknak a középiskolásoknak, akik 2016. január 1. 

után érettségiznek, ötvenórányi közösségi szolgálatot kell teljesíteniük. 

 

A katasztrófavédelem kiemelt célja a gyermekek és fiatalok katasztrófavédelmi felkészítése, 

amelynek érdekében országszerte lehetőséget biztosít a középiskolás diákok számára, hogy 

közösségi szolgálati kötelezettségüket a katasztrófavédelem szerveinél, megyei 

igazgatóságokon, kirendeltségeken, tűzoltó-parancsnokságokon teljesítsék. Ennek során 

megismerhetik a szervezet feladatrendszerét, kialakul bennük a biztonság, a katasztrófák 

megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés melletti elkötelezettség és felelősségérzet, és 

későbbi életük folyamán nagy valószínűséggel többet tesznek majd saját és környezetük 

biztonságáért. 

  

Mindezt a katasztrófavédelem úgy kívánja elérni, hogy a közösségi szolgálatra hozzá 

jelentkező fiatalokat bevonja a szervezet mindennapi tevékenységébe, részt vehetnek a 

szervezet napi működésében, így maguk is átélhetik, miben áll a katasztrófák elleni 
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védekezés. Közreműködhetnek a megelőzési, felkészülési feladatokban, például iskolai 

tűzriadók megszervezésében, felvilágosító tevékenységben. 

 

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. 2013. évben a Szeghalmi Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokságokon 4 fő teljesített közösségi szolgálatot. 

 

Járási mentőcsoportok  

A cél egy olyan mentési képességekkel bíró csoport megalakítása, amely hosszabb távon is 

képes hozzájárulni a járásokban bekövetkező katasztrófahelyzetek, és tömeges balesetek 

hatékony kezeléséhez. Mivel korábban nem volt olyan egységes szervezet, amely integrálja a 

térségben működő speciális ismeretekkel és eszközökkel rendelkező önkéntes 

mentőszervezeteket, ezért a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a települések 

polgármestereivel és a járási kormányhivatalok vezetőivel karöltve létrehozták megyei minta 

alapján a járási mentőcsoportokat. 

Sárrét Mentőcsoport (SMCS) 

 

Végrehajtottuk a mentőcsoport toborzását, megszervezését és kialakítását. 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 rendszerbeállító 

gyakorlata végrehajtásra került, továbbá az ünnepélyes eskütétel is megtörtént 2013. 

november 10-én. 

Rendeltetése a Szeghalmi Járás, Békés megye, valamint a régió illetve az ország más területén 

bekövetkezett veszélyhelyzetek, valamint katasztrófák során jelentkező speciális mentési, 

vízkár-elhárítási feladatok ellátása, az azonnal beavatkozó erők megerősítése, a vezetés 

feltételeinek biztosítása, a mentőerők technikai eszközökkel és mentési anyagokkal történő 

ellátása, a mentőerők és a hajléktalanná vált lakosság mindenoldalú biztosítása valamint 

együttműködési megállapodás alapján más mentőszervezetekkel való közreműködés.  

 

A Vidra Mentőcsoport szervezésében is közreműködtünk. (Gyomaendrődi Járás illetékességi 

területe, 2013.augusztus 25-én megalakulás, eskütétel, gyakorlat)  

 

Füzesgyarmati események 

 

Füzesgyarmat településen 2013-ban 40 db káresemény következett be. 18 db műszaki 

mentéshez és 22 db tűzesethez kellett kollégáinknak vonulni. 

 

4. Műszaki terület 

 

A parancsnokságon megjelent egy új beosztás, a műszaki biztonsági tiszt. Feladatai sokrétűek, 

elsősorban a tűzoltó-parancsnokságon rendszeresített gépjárművek, tűzoltás technikai és 

egyéb eszközök, berendezések, védőfelszerelések karbantartásának irányítása, az üzemeltetés 

állandó naprakészen való tartásának biztosítása. 

 

2013-ban a tűzoltó-parancsnokság 2 db gépjárműfecskendővel és 1 db korszerű 2013-ban 

rendszerbe állított Renault Kerax típusú vízszállítóval látta el alapvető feladatait. 
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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 a dunai árvízi 

védekezés során bevetésre is került.  

 

Egyéni védőfelszerelések szakfelszerelések állapota, felülvizsgálata 

 

2013. évben a csapatpróbákat követően 26 db R13-as védőruhát és 15 fő gépjárművezető 

Heros Smart típusú könnyített védősisakot kapott, ami kialakításának köszönhetően vezetés 

közben jobban használható, mint a hagyományos védősisakok.  

2013. májusban egy füstelnyomó ventillátorral lett gazdagabb az eszköztárunk, amit 

szerencsére csak gyakorlatok alkalmával kellett használunk.  

 

Laktanya felújítás, karbantartás  

 

2013. év második felében a laktanyaépület tetőszigetelése megtörtént. A szertárban elavult 

teleszkópos kapuk cseréjére került sor, így 8 új korszerű szekcionált kapu található az 

épületen, melyek a laktanya arculatát is szebbé varázsolták a Széchenyi út felől.  

 

Munkavédelem  

 

A készenléti állomány részére a munkavédelmi oktatások és az elsősegély-nyújtási 

alapismeretek megtartásra kerültek. Rendkívüli munkavédelmi oktatást tartottunk a 

RENAULT KERAX 4x4 tip vízszállító jármű használatáról, a HEROS SMART sisakok 

használatáról és az árvízi védekezés munkavédelmi szabályairól.  

A parancsnokságon egészségvédelmi megbízott került kijelölésre a műszaki biztonsági tiszt 

személyében.  

 

Hatósági feladatok 
 

A szervezeti változást követően a Hivatásos Tűzoltóságoktól az I. fokú hatósági- 

szakhatósági jogkör átkerült az újonnan létrehozott Katasztrófavédelmi Kirendeltségekhez, 

amelyek ezen feladatokon felül ellátják a hivatásos tűzoltóságok szakmai irányítását is. 

Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztályának feladatai két nagy 

részre, a hatósági és a szakhatósági területre bontható. A két terület további területekre, 

feladatcsoportokra osztódik. A kirendeltségünk illetékessége 3 járás 18 településének a 

tűzvédelmére terjed ki, területi felosztást tekintve egyharmad Békés megye.  

Fő cél a településeken élő emberek biztonsága.  

Hatósági feladatok között szerepel a tűzvédelmi ellenőrzések, ami kiterjed a létesítési 

és használati szabályok vizsgálatára. Cél az ellenőrzés alá volt létesítményekben (termelést 

végző vállalatok, mezőgazdasági üzemek, üzletek, közösségi helyiséget tartalmazó épületek, 

oktatási intézmények, könyvtárak, tartós bentlakást nyújtó szociális intézmények, a zenés 

táncos rendezvények, valamint indokolt esetben a magánszemélyek) tartózkodók biztonsága 

és az anyagi javak védelme. Mint látható a tűzvédelmi ellenőrzések az életünk minden 

területén a biztonságunkat szolgálja. További hatósági munka az automatikus tűzjelző és/vagy 

oltó berendezések engedélyezésével kapcsolatos feladatok, ami ugyancsak a jogszabály által 

előírt helyeken az ott tartózkodók biztonságát és az anyagi javak védelmét szolgálja.   
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Fontos hatósági feladat a tűzvizsgálat, amelyet meghatározott tűzeseteket követően 

hajtunk végre. A célja a tűz keletkezési okának, idejének és helyének a meghatározása, a 

tapasztalatok gyűjtése. A tapasztalatok a mentő és megelőző tűzvédelem területén 

hasznosíthatóak.  

A tűzvédelmi szabályok megszegése estén a jogszabályok biztosítják a szankcionálás 

lehetőségét, a jogkövető magatartás eléréséért. 

A teljesség igénye nélkül néhány tűzvédelmi szabály, melynek megszegése esetén 

tűzvédelmi bírság kiszabására kerül, vagy kerülhet sor. 

 szándékos tűzokozás,  

 tűzvédelmi berendezések, eszközök felülvizsgálatának, karbantartásának az 

elmulasztása,  

 tűzoltó készülék hiánya,  

 menekülési útvonalak eltorlaszolása, leszűkítése,  

 tűzvédelmi oktatás elmulasztása,  

 tűzvédelmi szakvizsga hiánya,  

 tárolási szabályok megszegése,  

 tűzvédelmi szabályzat hiánya,  

 elektromos hálózat és a villámvédelmi berendezés felülvizsgálatának a hiánya, 

  

A katasztrófavédelem hatósági tevékenységéhez tartoznak a veszélyes áruk közúti 

(ADR) és vasúti (RID) szállításával kapcsolatos feladatok, valamint a veszélyes áruk 

előállítását, feldolgozását, tárolását és felhasználását végző veszélyes üzemek beazonosítása, 

ellenőrzése és az ezekhez tartozó hatósági eljárások, jogszabályok megszegése esetében pedig 

a szankcionálás. Az iparbiztonsági szakterület szintén kiemelten fontos, hiszen a veszélyes 

áruk szállítása településeinken jellemzően közúton és vasúton történik. Ilyen esetekben a 

veszélyes anyag utcáinkon, közútjainkon, vasútállomásainkon vagy az udvarunk végén 

lefektetett vasúti síneken halad keresztül. A veszélyes áruk szállítása közben kialakult káreset 

a szállított anyag veszélyességétől függően nagy kiterjedésű mérgezéssel, tűzzel és/vagy 

robbanással járhat. A balesetek megelőzése érdekében szükséges a szoros hatósági kontroll 

úgy a szállítás, mint a veszélyes anyagokat feldolgozó, tároló és felhasználó üzemek esetében 

is.  

A következő nagy területe a megelőző tűzvédelemnek a szakhatósági feladatok. Ez 

valamivel szélesebb körű feladatrendszert jelent.  

A legjellemzőbb szakhatósági feladatok a jogszabályban meghatározott esetekben az 

épületek létesítési és használatba vételi eljárásaiban való részvétel. Célja az épületek, 

építmények tűzvédelmének biztosítása. Fontos, hogy tűz esetén az épületszerkezetek 

állékonysága a szükséges ideig biztosított legyen, a bent tartózkodók kimenekülése 

teljesüljön, továbbá a tűzoltói beavatkozás biztonságosan végrehajtható legyen.  

Következő terület az üzletek működésével kapcsolatos feladatok, itt szakhatósági és 

hatósági feladatok is lehetnek a forgalmazni kívánt termékkör (a forgalmazni kívánt termék 

tűzveszélyességi osztálya) alapján. A telepengedélyezéssel kapcsolatos feladatok esetében is a 

végezni kívánt tevékenység (itt is a felhasznált anyag tűzveszélyességi osztálya, valamint a 

felhasználás körülményei határozzák meg) függvényében hatósági és szakhatósági feladatok 

lehetnek.  

A zenés-táncos rendezvények engedélyezése során épületben, építményben 300 fő, 

szabadtéri rendezvény esetén 1000 fő fölött telepít a jogalkotó szakhatósági feladatot. Célja a 

rendezvényeken részt vevő emberek biztonsága, és váratlan esemény (vihar, tűz stb.) esetében 

se alakuljon ki pánik, az ott tartózkodók biztonságosan el tudják hagyni a helyszínt.  

Új területként jelent meg a létfontosságú rendszerelemekkel (kritikus infrastruktúra) 

kapcsolatos szakhatósági feladatok.   
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További fontosabb feladatok, a szociális ellátást biztosító intézmények, oktatási-

nevelési intézmények, bölcsődék működésének, utak, sajátságos építmények létesítésének 

engedélyezése. 

 

A fentiekben röviden összefoglalt két nagyobb terület kiegészül egy harmadikkal, a 

megelőzés azon részével ahol a lakosság egy-egy csoportját célirányosan megszólítva hívjuk 

fel a figyelmüket a lehetséges veszélyforrásokra és azok megelőzésének a lehetőségére.  

A lakossági tájékoztatás írásos anyagai megküldésre kerültek egyes társhatóságokhoz, 

polgármesteri hivatalokhoz, hogy a helyben szokásos módon tájékoztassák a lakosságot, az 

ügyfélkörüket, valamint a tájékoztatásban szereplő információkat saját munkájuk során is 

hasznosítsák. A kiemelt felkészítési forma a lakossági fórumok tartása. Több területet érintve 

széles spektrumot próbáltunk elérni.  

Lakossági fórumot, felkészítést tartottunk óvodás korú gyerekektől, iskolásoktól, a 

mezőgazdasági vállalkozókon, őstermelőkön keresztül a nyugdíjas korú emberekig.  

 

Az érintett szakterületek:  

 Az aratásra való felkészülés, a gépszemle és a betakarítás szabályai. Fontos, 

hogy a tűz keletkezésének lehetőségét lecsökkentsük, és az esetlegesen 

keletkező tűz oltásához a feltételeket biztosítsuk. 

 A szabadtéri égetés szabályai és feltételei. Fontossága a szabadtéri égetés 

következtében kialakuló szabadtéri tűzesetek számának a csökkentése, 

környezetünk és anyagi javaink védelme.  

 Óvodás korú gyerekek megismertetése játékos formában a lehetséges 

veszélyforrásokkal, a kialakult veszély esetén szükséges teendőkkel. 

  Katasztrófavédelmi verseny, ifjúsági tábor szervezése, ahol a fiatalok 

megismerhették a tűz kialakulásának és oltásának a feltételeit és módszereit. 

(Általános iskolás csapatunk 2013-évben országos III. 2014.-ben országos I. 

helyezést ért el.) 

 Közösségi szolgálat során a középiskolás gyerekek megismerkedhetnek a 

mentő és megelőző tűzvédelemmel, katasztrófavédelemben dolgozók 

munkájával.  

 Az égéstermék elvezetőkkel és a tüzelő-fűtő berendezésekkel kapcsolatos, az 

advent, a karácsony veszélyeire felhívó lakossági tájékoztatás, lakossági 

fórumok és televíziós élőadás. Célja a tisztítatlan égéstermék elvetők 

veszélyeire történő felhívás, a nem megfelelő műszaki állapotú tüzelő- fűtő 

berendezések veszélyei, a szénmonoxid mérgezés tüneteinek ismertetése és 

megelőzésének a lehetőségei, az advent és a karácsony tűzveszélye, és a tűz 

esetén szükséges teendők ismertetése.    

 

5. Egyéb 

 

 Dunai árvízi védekezés megsegítésére parancsnokságunkról június 6-án 3 fő a HUNOR 

mentőszervezettel 14 fő az igazgatóság szervezésében indult el, hogy részt vegyen a 

védekezésben és segítse a bajba jutottakat. Június 9-én további 6 fő csatlakozott. A Békés 

Megyéből elvezényelt 110 fős állomány vezetője Deák Zoltán tű. fhdgy. a Szeghalmi 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnoka volt. 

 Az személyi állományból 3 fő tartozik a HUNOR (Magyarország hivatásos erőiből álló 

nehéz városi kutató és mentő képesítéssel rendelkező szervezete) mentőszervezetbe és 2 

főnek a felvételi eljárása folyamatban van. 
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- Szeghalmon került megrendezésre a megyei tűzoltó szakmai verseny, amelyen szép 

eredményt értünk el (Szeghalmi HTP „C” csoport II. helyezés), valamint szintén nálunk 

került megrendezésre a megyei önkéntes tűzoltó egyesületek versenye is. 

- A tavalyi évben szintén megrendezésre került a Szeghalmi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség szervezésében a kirendeltségi szakmai verseny Szarvason, ahol az előző 

évnek megfelelően, címvédőként a Szeghalmi HTP „C” szolgálati csoportja végzett az 

élen. 

- 2013-ban ünnepelte 125. éves évfordulóját a Szeghalmi Tűzoltóság, aminek méltó 

megünnepléseként nálunk került megrendezésre a megyei FLÓRIÁN NAPI ünnepség. 

Ennek keretein belül egy emléktábla avatására került sor a tűzoltóság épületében.  

- A 125 éves évforduló kapcsán rajzpályázatot és irodalmi pályázatot hirdettünk a 

működési területünkön található iskolákban és óvodákban. Büszkén mondhatjuk, hogy 

nagy érdeklődést mutattak a gyerekek a kezdeményezés iránt. Számtalan pályamű érkezett 

és rengeteg ajándékot oszthattunk ki a díjazottak között. Az évfordulóhoz kapcsolódik 

még a „nyitott szertár” megrendezése, ami szintén nagy siker volt az ide látogatók 

körében: több mint 600 fő kereste fel tűzoltóságunkat. 

- Együttműködési megállapodást kötöttünk a Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó 

Egyesülettel, melynek értelmében rendszeresen ellenőriztük szakmai munkájukat, 

tanácsokkal, segítséggel láttuk el őket. Aktívan részt vettünk a számukra kiírt pályázat 

elkészítésében, amelyen sikerült is felszerelésekhez, eszközökhöz jutniuk. (410.000 Ft 

pályázati pénz) 

- A működési területen előírt testületi beszámolók megtörténtek. A települések 

polgármesterei, képviselő testülete egyhangúan elfogadták 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. Egy alkalommal nívós családi napot szerveztünk a laktanya udvarán, 

melyre nagyon sok érdeklődő volt kíváncsi. 

 

 

A következő év célkitűzései 
 

A következő évre célul tűzte ki magának a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

vezetői állománya, hogy tovább kell erősíteni a jó kapcsolatot a társszervekkel, a 

polgármesterekkel, a hivatalok dolgozóival (különösen a közbiztonsági referensekkel), a 

kormányhivatal dolgozóival, a vállalkozókkal (akiknek a segítségére rendszeresen 

számíthatunk), valamint a lakossággal.  

Tovább kell erősíteni az integrált hatósági szemléletet és újabb ismeretanyagokkal bővíteni az 

állomány eddig sem csekély tudását. 

A Sárrét Mentőcsoport részére felkészítéseket és gyakorlatot kell szervezni, hogy sikeres 

minősítő gyakorlatot tudjanak végrehajtani és 100%-ban a lakosság védelmét tudják szolgálni, 

amivel javíthatjuk a közbiztonságot térségünkben. 

Továbbra is fontosnak tartjuk az ifjúságnevelést, ezért igyekszünk minden bemutató jellegű 

felkérésnek eleget tenni. A közösségi szolgálat során igyekszünk bemutatni tevékenységünk 

sokszínűségét a hozzánk érkező diákoknak és felhívjuk figyelmüket a megelőzés 

fontosságára, hogy a későbbiekben ennek megfelelően végezzék tevékenységüket és erősítsék 

ezt környezetükben is. A Füzesgyarmat ÖTE-vel kötött együttműködési megállapodás 

betartása, a meglévő jó kapcsolat további fenntartása, és egymás kölcsönös segítése. 
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Különösen fontos a közbiztonság fenntartása érdekében a járműpark és technikai eszközeink 

további állagmegóvása. 

 

A 2013. évi tevékenységünk jó alapot teremtett arra, hogy a következő év elé bizakodva 

nézzen a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság teljes személyi állománya. 

 

Szeghalom, 2014. augusztus 21. 

 

 

      Készítette:  

 

 

 

 

         Túri János sk. 

                   tűzoltó őrnagy 

          parancsnok 


