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I. BEVEZETÉS 
 

A 2012. január elsején életbe lépett 2011. évi CXXVIII. számú, a katasztrófavédelemről és a 

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény értelmében a szeghalmi 

tűzoltóság állami irányítás alá került, neve Szeghalom Hivatásos Tűzoltóságra, később 

Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságra módosult. 

 

A 2012. január 01-től 2012. március 31-ig tartó ún. átmeneti időszakban átalakult a tűzoltóság 

feladatrendszere, személyi létszáma és összetétele, a feladatellátáshoz rendelt technikai 

eszközrendszere, a finanszírozás módja. Megváltoztak a szakmai szabályzóink, átalakult 

kommunikációs rendszerünk és módszerünk, miközben az átalakuláshoz szükséges 

adatszolgáltatások, szakmai képzések illetve a jogszabályi változások követése további terhet 

róttak a személyi állományra. 

 

2012. április elsejével megváltozott a tűzoltóság szerkezete: megszűnt a személyzeti és a 

gazdasági munka. Ezek a gyökeres változások a törzs személyi állományát alapvetően 

érintették.  

 

Az új feladatként jelentkező polgári védelmi feladatok elvégzésének elősegítése érdekében 

tűzoltóságunk állományába került Szabó Péter közalkalmazott, aki június 16-tól hivatásos 

tűzoltó zászlós (korábban a helyi polgári védelmi kirendeltség munkatársa volt). 

 

II. VEZETÉS, HUMÁN SZAKTERÜLET 

 

1. Igazgatási, ügyviteli munka 

 

Az igazgatási, ügyviteli munkát, a jogszabályokban, a tűzoltóság belső szabályzóiban, 

valamint iratkezelési szabályzatában leírtak szerint hajtottuk végre. 

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott SZMSZ alapján elkészített 

ügyrend a kiadása napjától vonatkozik a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságra. 

A SYRIUS rendszerre való átállás határidőre megtörtént, annak alkalmazása kezelése 

folyamatos. 

 

2. Személyzeti munka 

 

Szabályzók 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 2012. január 01-én történő hatálybalépése gyökeresen átalakította a 

katasztrófavédelem szervezeti struktúráját irányítási és felügyeleti jogköreit. Az átmeneti 

időszakra vonatkozóan rendelkeztünk alapító okirattal, állománytáblázattal, amelyek 

meghatározták Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság felépítését, szervezeti 

struktúráját, így a személyzeti szakterületét is. 

 

Személyzeti tevékenység 

 

A katasztrófavédelmi szervezetben bekövetkezett változás miatt a Szeghalmi Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság parancsnokának munkáltatói jogköre megszűnt, ezért a humán 

erőforrás gazdálkodás feladatai is folyamatosan átcsoportosításra kerültek a Szeghalmi 

Kirendeltség humán szakemberei számára. 
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Az állománytábla alapján a létszám 57 fő, melyből 54 státusz került betöltésre. 1 fő a 

Katasztrófavédelmi Oktatási Központban szerzet alapfokú szakmai ismereteket, aki a 

Szeghalmi HTP állományában teljesít szolgálatot. 2 fő rendelkezik tanulmányi szerződéssel, 

akik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem harmadéves hallgatói.  

 

A csökkentett fél raj fogalmának megszűnésével a minimum szolgálati létszám 11 főről 12 

főre emelkedett, ami a szolgálati csoportok létszámának növelését tette indokolttá. A 

minimum szolgálati létszám növekedése és a szolgálati csoportok létszámának hiányai 

túlszolgálat növekedését eredményezték, mindamellett, hogy tűzoltás taktikai szempontból 

indokolt és hasznos a csökkentett fél raj helyett a fél raj bevezetése. 

2012. október 1-vel 1 fővel bővült a parancsnokságon készenléti szolgálatot ellátók létszáma, 

mivel már aznap szolgálatba állhatott (rendelkezik megfelelő iskolai végzettséggel). 

 

Képzés 

 

Az állományban az átszervezés kapcsán 2 fő szolgálatparancsnok más beosztásba került, 

ennek következtében többen megbízással látják el feladatukat, akik nem rendelkeznek az 

előírt iskolai végzetséggel. 2012. júliusában 2 hetes szivattyúkezelői tanfolyamon (RÁBA 

TÜ3, TATRA) vett részt szolgálati csoportonként 3 fő, összesen 9 fő helyben, Túri Imre 

tűzoltó őrnagy oktatásában. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 2 fő vizsgabiztost küldött 

vizsgáztatni, amely vizsgán mind a 9 fő sikeresen átment. 2012. december 07-én 15 fő 

gépkocsivezető sikeres vizsgát tett az új vízszállító (Renault Kerax) szivattyú használatából. 

Ezen idő alatt az állomány többi tagja aktívan segítette az Igazgatóság által szervezett 

önkénteseknek szóló kisgépkezelői vizsgát. 

 

Azonban 2012. év I. negyedévében is kiemelt figyelmet fordítottunk a: 

- soros járandóságok folyamatos és naprakész nyilvántartására, figyelemmel kísérésére, 

- továbbképzési lehetőségek biztosítására, 

- munkahelyi biztonság megteremtésére, 

- munkahelyi légkör javítására, 

- az állomány szociális helyzetének figyelemmel kísérésére. 

 

Az átmeneti időszakot követően személyzeti tevékenységünk és a tűzoltóparancsnok 

állományilletékessége megszűnt, a személyi anyagok az igazgatóság részére átadásra kerültek.  

 

Fegyelmi helyzet 

 

2012-ben 2 fő ellen indult fegyelmi eljárás, melynek során 1 fő megrovásban, 1 fő feddésben 

részesült. 

 

Általános 

 

2012 évben a jogszabályok által előírt testületi beszámolók a tűzoltóság területén mind a 12 

településen megtörtént. 

 

Új feladatként jelentkezet a tűzoltóság részére a Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltóság 

felügyelete és segítségnyújtása. 2012. áprilistól rendszeresen ellenőrzést tartottunk a 

tűzoltóságon. Az önkéntes tűzoltó egyesületek számára meghirdetett pályázat előkészítésében 

aktívan részt vettünk, amivel nagyban hozzájárultunk, hogy több szakfelszerelést kapjanak. 

 

A polgármesterekkel a bemutatkozó találkozások megtörténtek. A társszervekkel, 

önkormányzatokkal a kapcsolattartás folyamatos és szoros.  
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III. POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET 
 

Polgári védelmi feladatot tűzoltóságunk 2011. évben nem végzett. Ez a szakterület a 2012. 

január elsejétől jelent meg, ami a 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.  

 

1. Általános tájékoztató 

 

A jogszabályi változásokat követően a 2012. április1-én a polgári védelmi kirendeltségektől 

és irodáktól a hivatásos tűzoltóságokhoz kerültek a polgári védelmi, lakosságvédelmi 

feladatok. Ennek érdekében március hónapban átadásra kerültek a veszély-elhárítási alap és 

résztervek, megalakítási tervek a működési terület szerinti hivatásos tűzoltó-

parancsnokságnak. 

 

A polgári védelem működésével, felépítésével, szervezeti struktúrájával kapcsolatos 

szabályok, a modern kor kihívásaira adandó válaszok tükrében aktualizálásra kerültek. Az új 

típusú polgári védelem elsősorban a nem háborús veszélyeztetettség szempontjából jelentkező 

lakosságvédelmi, felkészítési és megelőzési feladatokat látja el. Ennek megfelelően a 

katasztrófavédelmi törvény szerint a polgári védelem össztársadalmi feladat-, eszköz-és 

intézkedési rendszer, amelynek célja a lakosság életének megóvása, az életben maradás 

feltételeinek biztosítása és a lakosság felkészítése a katasztrófák hatásainak leküzdése 

érdekében.  

 

2. Katasztrófavédelmi osztályba-sorolás 

 

Új alapokra helyeződött a települések veszélyeztetettségi besorolása, ennek megfelelően 

másfajta védelmi követelményeket kell érvényesíteni. Első lépésként a besorolást, a települést 

érintő veszélyeztető hatások komplex elemzése alapján, kockázatbecslés útján kellet 

megállapítani. A kockázatazonosítás során az adott területen a helyi sajátosságokra és 

jellemzőkre tekintettel valamennyi ismert veszélyeztető hatás figyelembevételre került. A 

kockázatazonosítást követően a kockázatelemzés és értékelés során meg kellet határozni a 

település területére vonatkozó egyes veszélyeztető hatások következményeit, valamint a 

bekövetkezés gyakoriságát, figyelemmel az egyes veszélyeztető hatások egymásra gyakorolt 

és együttes hatására is. Az elvégzett komplex kockázatbecslés eredményének megfelelően 

került megállapításra a települések katasztrófavédelmi besorolási osztálya, mely II-től III-ig 

terjedtek a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén. A települések 

katasztrófavédelmi kockázatértékelése helyi szinten a közbiztonsági referensek bevonásával 

került végrehajtásra, melynek eredményeképpen a polgármesterek megtették a besorolási 

javaslatukat.  

 

A települések. katasztrófavédelmi osztályba sorolása: 

 

Fsz. Település Katasztrófavédelmi osztályba sorolás 

1. Bucsa III. 

2. Biharugra III. 

3. Dévaványa II. 

4. Ecsegfalva II. 

5. Füzesgyarmat II. 

6. Kertészsziget II. 

7. Körösladány II. 
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8. Körösnagyharsány II. 

9. Körösújfalu II. 

10. Szeghalom II. 

11. Vésztő II. 

12. Zsadány II. 

 

3. Veszély-elhárítási tervezés 

 

A megváltozott veszélyeztetettség figyelembevételével megújult a veszély-elhárítási tervezés. 

A veszély-elhárítási tervezés elsődleges célja, hogy a valós élet valós problémáihoz igazítva 

kell választ adni a jövő kihívásaira, úgy, 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 terv 

katasztrófaveszély, valamint katasztrófa időszakában végrehajtandó katasztrófavédelmi 

feladatokat tartalmazó központi, területi, települési és munkahelyi okmányrendszer. 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 12 településen elkészültek az ideiglenes tervek, melyeket 2013-

ban aktualizálunk és véglegesítjük. 

 

4. Polgári védelmi szervezetek 

 

A besorolást követően a polgári védelmi szervezeteket a veszélyeztető hatások 

figyelembevételével kell átalakítani. Várhatóan a polgári védelmi szervezetbe beosztott 

állampolgárok száma növekedni fog, ezzel növekszik a települések önvédelmi képessége is. A 

békeidőszaki (nem fegyveres konfliktus) katasztrófák kezelése érdekében a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervezeten kívül, a polgári védelmi szervezetek látnak el feladatot. A pv. 

szervezetek állománya a pv. kötelezettség alatt álló köteles és az önkéntesen jelentkező 

személyekből áll. A településeken a polgári védelmi szervezetek, új egységeket és azok 

létszámát 2013-ban aktualizáljuk, véglegesítjük a jogszabályok alapján. 2012 évben Bucsa 

településen a jogszabályban leírtak szerint a polgári védelmi szervezetbe beosztott állomány 

ünnepélyes eskütétele megtörtént. A hátralévő települések eskütételére a már bővíttet létszám 

megléte után kerül sor. 

 

5. Települések közbiztonsági referensei 

 

A helyi önkormányzatok védelmi igazgatási feladatainak támogatása valósul meg a képzett 

közbiztonsági referens intézményének bevezetésével. A közbiztonsági referens a polgármester 

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

feladataiban, valamint a rendvédelmi és honvédelmi feladataiban közreműködő 

köztisztviselői jogállású személy. A közbiztonsági referenst a katasztrófavédelmi 

szempontból I. és II. osztályba sorolt településeken, a katasztrófavédelemről szóló törvény és 

annak végrehajtási rendelete alapján a polgármester jelöli ki. A körjegyzőséghez tartozó 

települések polgármesterei közösen jelölik ki a referenst a körjegyzőségekben, 

megállapodásuk hiányában ezt a jogkört a körjegyzőség székhelye szerinti település 

polgármestere gyakorolja.  

Fő rendeltetése a helyi szintű katasztrófavédelmi feladatok szakszerű ellátásának elősegítése a 

polgármester közvetlen munkakörnyezetében. A közbiztonsági referens a felkészülési 

időszakban tervezési és szervezési, a védekezés időszakában döntés-előkészítési és 

koordinációs, valamint a helyreállítás időszakában kárfelmérési és ellenőrzési feladatokat lát 

el.  
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A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén kijelölt közbiztonsági 

referensek 2012 évben folyamatos felkészítéseken, tájékoztatásokon vettek részt a havi 

rendszeres vezetői értekezleten. A jogszabálynak megfelelően 10 fő közbiztonsági referens 

lett felkészítve, melyből mind a tízen sikeres vizsgát tettek 2012. november 16-án.  

 

6. A helyi katasztrófavédelmi szervek által végrehajtott felkészítések, gyakorlatok, 

ellenőrzések 

 

2012. január 24-től március 14-ig, a Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságok Parancsnokai és a 

Helyi Védelmi Bizottsági Elnökök Katasztrófavédelmi Helyettesei felkészítésen vettek részt, 

összesen 8 alkalommal. A felkészítés célja, hogy a képzésen résztvevő állomány megismerje 

és elsajátítsa a katasztrófavédelmemmel, polgári védelemmel kapcsolatos törvényeket, 

Kormány rendeleteket, BM rendeleteket és belső szabályzókat, valamint a helyi szinten 

alkalmazott terveket és az illetékességi terület jellemzőit. 

 

Civil, karitatív és egyéb szervezetek felkészítése és riasztási gyakorlata 

 

A polgári védelmi szervezetek, illetve a településen rendelkezésre álló civil, karitatív és egyéb 

szervezetek felkészítése, valamint a polgári védelmi szervezetekbe beosztott állampolgárok 

telefonon történő riasztásának gyakorlása történt meg 2012. május 21-június 22. között a 

Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területe szerinti 12 településen. A 

felkészítéseken 251 fő vett részt, a civil és karitatív szervezeteket közül a legnagyobb 

létszámmal a polgárőrség képviselte magát 58 fővel. Részt vettek a Magyar Vöröskereszt 

képviselői, a nagycsaládosok egyesületének tagjai, mezőőrök, településőrök, közterület-

felügyelők és a tanyagondnoki szolgálatok dolgozói is. Tapasztalat, hogy a civil és egyéb 

szervezetek nem tudták magukat csak kevés létszámmal képviseltetni, mivel a felkészítés 

munkaidőben történt, de elmondható, hogy újabb embereket, szervezeteket sikerült megtalálni 

és tájékoztatni a katasztrófavédelemről. A telefonos riasztási gyakorlatokon az összes 

riasztandó létszám a 12 településen 362 fő volt, ebből sikeres telefonos értesítés 345 

személynél történt, ami átlagosan 95%-os kiértesítési arány. Személyes kiértesítésre 17 

esetben került sor, ebből 16 kiértesítés volt sikeres. A végrehajtott riasztási gyakorlatok 

összességében 99.7 %-os sikerességgel történtek.  

 

Vízfolyások kockázati ellenőrzése, vízkárelhárítással kapcsolatos ellenőrzések 

 

A tűzoltóság szakemberei a vízügyi igazgatóság(ok) illetékes szakaszmérnökségein 

egyeztetésen vettek részt a rendkívüli időjárás következtében Magyarország folyóin kialakult 

jéghelyzet, valamint az ár-és belvízveszély kialakulásának megelőzése érdekében. Részt 

vettek a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósággal együttműködve az önkormányzati 

vízkárelhárításban érintett települések helyzetének elemzésével kapcsolatos helyszíni 

bejárásokon, ellenőrzéseken. A bejárások alkalmával ellenőrzésre kerültek a települések 

vízkár-elhárítási tervei.  

 

Az elmúlt évek csapadékos időjárási viszonyaira, azok gyakorlati tapasztalataira tekintettel 

lett meghatározva, hogy a települések belterületi és külterületi vízelvezető rendszerének 

szemléjét végre kell hajtani. Az ellenőrzésbe be kellett vonni az illetékes helyi önkormányzat 

képviselőjét, a közbiztonsági referenst, és a vízügyi szervezeteket. Ennek érdekében május 

31-ig az illetékességünkhöz tartozó összes településen elvégeztük a csapadékvíz elvezető 

rendszerek szemléjét. A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság részéről az illetékességi 

területén lévő települések csapadékvíz elvezető rendszerének szemléje 2012. május 23-án 

befejeződött. Javító kötelezések száma 12 db kötelezés (településenként 1 db: csatornák 

folyamatos karbantartása, átereszek tisztítása, átereszek esetleges cseréje). A hiányosságok 

megszüntetésének, végrehajtásának határidejének 2012. augusztus 30. lett meghatározva. 



 8 

Ellenőrzések általános tapasztalatai a csatornák kaszálásra, karbantartásra szorulnak, az 

átereszek tiszták. A közmunkaprogram mindenhol jelen van, és nagy segítséget nyújt a 

vízelvezető rendszerek karbantartásában. A forráshiány következtében a műtárgyak 

karbantartása, javítása, esetleges cseréje, a csatornarendszer felújítása, kotrása illetve új 

csatornák készítése komoly gondot okoz. 

 

2012. szeptember és október hónapban a 10/1997. (VII.17.) KHVM rendelet alapján éves 

vízelvezető rendszer felülvizsgálata lett végrehajtva a Szeghalmi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság illetékességi területén. A szemle kiterjedt a tavaszi vízelvezető 

rendszer utóellenőrzésére is. A településeken elmondható, hogy nagy részben rendezett és 

karbantartott a csatornák és védelmi művek állapota. A tavaszi ellenőrzés során feltárt 

hiányosságokat a települések pótolták és megtették az ide vonatkozó intézkedéseket. A 

települések rendelkeznek a jogszabály szerint előírt vízkár-elhárítási tervvel, mely tervek 

pontosításra, aktualizálásra szorulnak. A Start Munka Program keretében minden településen 

folyamatos a csatornák gaztalanítása, cserjézése, rekonstrukciója, ezáltal a vízelvezető 

rendszerek a településeken rájuk méretezett mennyiségű csapadék befogadására és 

elvezetésére alkalmasak. 

 

Az elhanyagolt, nem karbantartott fák, fasorok állapotának felmérése 

 

2012. május - június hónapban végrehajtásra került az állam vagy a települési 

önkormányzatok tulajdonában lévő helyi közutak mentén lévő elhanyagolt, nem karbantartott 

fák, fasorok állapot felmérése. A Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területén lévő 

településeken mintegy 6-8 db összesen 80-85 db kockázati helyszín került ellenőrzésre. 

Minden településen jegyzőkönyv lett felvéve. Általános tapasztalatként elmondható, hogy az 

önkormányzatok belterületen fokozott figyelemmel kísérik a fák, fasorok állapotát és azonnal 

intézkednek, ha balesetveszély áll fenn. A fák állapota külső szemrevételezés alapján 

megfelelő volt, balesetveszélyes, azonnali intézkedést igénylő fát az ellenőrzések alkalmával 

nem találtunk. Azon fákról, amelyeknél a közeljövőben beavatkozás szükséges, az 

önkormányzatoknak tudomásuk van, és tervezve van a fák gallyazása, visszavágása, esetleges 

kivágása. Elmondható továbbá, hogy a települési önkormányzatok a fő közlekedési útvonalak 

mentén kiemelt figyelmet fordítanak a fák, fasorok állapotára. Indokolt lehet a fák belső 

állapotának felmérése céljából szakemberek segítségét igénybe venni, akik műszeres 

vizsgálatok elvégzésével meg tudják állapítani, hogy mely fák kivágása szükségeltetik.  

 

Lakossági riasztó és tájékoztató eszközök felmérése 

 

Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság illetékességi területén a lakossági riasztó 

eszközök az EON, DÉMÁSZ és az önkormányzat közreműködésével felmérésre kerültek.  

 

A 12 településen összesen 28 db sziréna található. 

 

Település Üzemképes Üzemképtelen 

Biharugra 0 1 

Bucsa 0 1 

Ecsegfalva 0 1 

Dévaványa 1 1 

Füzesgyarmat 5 0 

Kertészsziget 1 0 

Körösladány 0 2 

Körösnagyharsány 1 0 

Körösújfalu 1 0 

Szeghalom 3 5 

Vésztő 1 1 
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Zsadány 1 0 

 

A területen 14 db sziréna működik, melyek alkalmasak a riasztásra. A riasztóeszközök kivétel 

nélkül mind felújítást, karbantartást igényelnek. 

 

Befogadási helyek ellenőrzése 

 

2012. március hónapban a Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szervének illetékes helyi szerveivel közösen felülvizsgálatra kerültek a tűzoltóság működési 

területén lévő, a más megyékből érkező támogató erők elhelyezésére kijelölt befogadó helyek. 

Az ellenőrzés célja: annak megítélése, hogy a kijelölt befogadó hely a bevetés-irányítási 

tervhez kapcsolódó, a megyébe érkező erők vonatkozásában, a tervezett létszám elhelyezése 

biztosítható-e közegészségügyi szempontból. 

 

7. Kiemelt események, beavatkozások 

 

Rendkívüli téli időjárás 2012. február hónap elején a kedvezőtlen téli időjárás volt 

térségünkben. A kedvezőtlen időjárásra való felkészülési feladatokban aktívan részt vettek 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságok Parancsnokai, és a közbiztonsági referensek is. A 

településeken 24 órában melegedő helyek voltak működtetve. 2012. február 4-5-én a Helyi 

Védelmi Bizottságok készenléti szolgálatot tartottak fent. 

 

A téli időjárásra való felkészülés és a katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében a Békés 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Felkészülési Terve alapján a Szeghalmi Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokságra vonatkozóan a meghatározott feladatokat elvégeztük. 

 

IV. TŰZVÉDELMI SZAKTERÜLET 

 

1. Hatósági, szakhatósági tevékenység és szankcionálás 

 

A tűzmegelőzési osztály működése 2012. április 1-el megszűnt, a Szeghalmi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztálya vette át a feladatokat. Az osztályon 

dolgozó személyek átkerültek a Kirendeltség állományába. 

 

2012. október 1-el a parancsnok-helyettes és a referens (aki jelenleg katasztrófavédelmi 

megbízott) hatósági feladatokat is ellát, ezzel csökkentve a hatósági osztályon dolgozók 

túlterheltségét. 

 

2. Tűzvizsgálati tevékenység 

 

Parancsnokságunk állományából 1 fő rendelkezik tűzvizsgálói tanfolyammal, viszont a 

jelenleg hatályban lévő szabályzók alapján nem végezhet tűzvizsgálatot. Az elmúlt évben 

illetékességi területünkön 5 esetben indult a vonatkozó rendelkezések alapján tűzvizsgálati 

eljárás, melyet a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakemberei folytattak le. 

 

V. TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET 
 

1. Főbb kiemelt beavatkozások, veszélyhelyzet-kezelések 

 

A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési feladatait Túri János tűzoltó őrnagy parancsnok és 

Zsombok Krisztián tűzoltó főhadnagy parancsnok-helyettes irányításával 3 szolgálati csoport 

végzi.  
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A 2012-es évben 366 káreset keletkezett (1. diagramm), melyből 42 téves jelzés és 12 

kiérkezés előtt felszámolt esemény történt. Egységeink 77 alkalommal indultak el 

segítségnyújtásra. 10 esetben utólagos tűzeset felvételére került sor, míg egy alkalommal 

szándékosan megtévesztő jelzést adtak, amelyről rendőrségi feljelentés is készült.  

 

A tavalyi évben nem történt rendkívüli időjárással (nagymennyiségű csapadék, szélvihar) 

kapcsolatos esemény, ezért a műszaki mentések száma csökkent, az előző évek mutatóihoz 

képest. A tűzesetek száma viszont megnőtt a nagy nyári szárazság miatt. Működési 

területünkön 99 esetben keletkezett tűz szabad területen, amelyből 18 db a helyszínek szabad 

területein, 78 db Erdő- és vegetációtűz, 8 db hulladék, szemét kategóriába sorolható. Ezeken 

kívül az esetek nagy többségében vonultunk segítségnyújtásra más területeken keletkezett 

szabadtéri tüzekhez. 

 

Tűz és káresetek 2012

224

12

1

42

10

77
beavatkozást igénylő

esemény

kiérkezs előtt felszámolt

esemény

szándékosan

megtévesztő jelzés

téves jelzés

utólagos tűzeset

segítségnyújtás

 
1. diagramm 

 

2012-ben működési területünkön egy darab minősített IV-es Kiemelt tűz került felszámolásra. 

Ezen kívül egy darab III/K és egy darab III-as tűz keletkezett szintén szabad területen. A 

tűzoltás vezetése 14 alkalommal került átvételre, ebből 1 alkalommal a megyei tűzoltósági 

főfelügyelő, 2-2 alkalommal a parancsnok és a parancsnok-helyettes vette át az irányítást. Az 

ügyeletes parancsnok minden egyes alkalommal vonult az eseményhez, ha elérte a II-es vagy 

annál magasabb riasztási fokozatot. Az esetek többségében 273 alkalommal I-es riasztási 

fokozatban lett felszámolva a káresemény. Az alábbi diagrammok mutatják a riasztási 

fokozatok alakulását a riasztás elrendelésekor és a káreset felszámolása során. 
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Tényleges riasztási fokozat
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2. diagramm 

 

A tűzoltó gépjárművek kihasználtságát az alábbi 3. diagramm tükrözi. Jól kivehető, hogy a 

legtöbbet vonuló gépjárművek a MB-4000 (HDR-683) és a Bronto 2000 (GDD-644). A 

tűzoltó-parancsnokság gépjármű állománya megfelel a hivatásos tűzoltó parancsnokságok 

készenléti szerállományáról és szolgálatszervezésének szabályairól szóló 41/2012. számú BM 

OKF Főigazgatói Intézkedésben foglaltaknak. A vízszállítók lecserélése szükséges volt, mivel 

az életkoruk, megbízhatóságuk, karbantartási költségeik, használhatóságuk ezt teljes 

mértékben indokolta. A vonulási adatok rávilágítanak arra, hogy az általában I-es szerként 

működő MB 4000-es, valamint a II-es szerként működő Bronto 2000-es van a legtöbbet 

igénybe véve, így azok elhasználódása várható leghamarabb.  

 

Gépjárművek vonulási adatai

202; 47%

172; 41%

28; 7%

19; 5%

MB 4000 (HRD-683)

BRONTO 2000 (GDD-644)

TATRA CAS 8000 (AYA-812)

RÁBA TÜ-3 (AYA-811)

 
3. diagramm 

 

Füzesgyarmat területén 30 vonulás történt 24 tűzeset 6 műszaki mentés. 

 

2. Füzesgyarmat ÖTE 

 

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területén a Füzesgyarmat ÖTE 

végez tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet a hivatásos tűzoltó-parancsnokság 

támogatására, a 2012-ben megkötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak 

megfelelően. 
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Az egyesület tagjai 2012. évben 15 alkalommal avatkoztak be tűzeset felszámolásánál. 1 

alkalommal épület tűz, 14 alkalommal szabadtéri tűz eloltása történt. 1 esetben műszaki 

mentésnél, darázsfészek eltávolításában közreműködtek. A riasztást 2 alaklommal közvetlenül 

az ÖTE kapta, 14 alkalommal Szeghalom HTP riasztotta EDR rádión keresztül. Az ÖTE 4 

alkalommal a hivatásos egység kiérkezése előtt a helyszínre ért. A felderítést és a tűzoltás 

előkészítését hajtották végre a hivatásos egység kiérkezéséig, önállóan nem avatkoztak be. A 

kárfelszámolások során saját eszközeikkel, szakfelszereléseikkel avatkoztak be, megfelelő 

védőeszközök alkalmazása mellett. Az ÖTE rendszerint 4-5 fővel vonult a kárhelyszínre. 

 

3. Ügyeleti rendszer helyzete 

 

2012-ben az egyik legnagyobb változáson az ügyeleti rendszer esett keresztül. A megyei 

műveletirányítás létrejöttével a káresetnél dolgozó kárhely parancsnok a Megyei 

Főügyelettel tartja a kapcsolatot és tőle kér segítséget, információt szükség esetén. A helyi 

ügyeletesnek követnie kell a káresemény helyszínén történő eseményeket, de csak a megyei 

ügyelet vagy más elöljáró utasítására kell feladatot végrehajtania. Ehhez kapcsolódóan az 

EDR rádiók átprogramozása megtörtént, melynek használatát az állomány elsajátította. A 

PAJZS rendszer beállításával a beérkező jelzések fogadásának, továbbításának szabályai is 

megváltoztak, amit kollégáink elsajátítottak és készség szinten használnak. A tavalyi év 

tapasztalata azt mutatja, hogy indokolt lehet egy jobb és gyorsabb (lézer)nyomtató beszerelése 

a híradóügyeletes helyiségbe a régi tintasugaras helyett. A jelenlegi nyomtató üzemeltetése 

gazdaságtalan és riasztás során várni kell, mire kinyomtatja a káreset-felvételi lapot. 

Egyébként a rendszer működéséhez nélkülözhetetlen infrastruktúra rendelkezésre áll. 2012-

ben elkészült a híradó ügyelet ügyrendje, melyet az állomány megismert és alkalmaz. 

 

4. A szervezett gyakorlatok összegzése 

 

A tűzoltóságunk által tervezett begyakorló és ellenőrző gyakorlatokat sikeresen megtartottuk. 

Szakmai, vagy egyéb okból ellenőrző gyakorlat ismétlésére nem volt szükség. Fölkérésre több 

esetben részt vettünk különféle rendezvényeken, gyereknapokon, bemutatókon.  

 

A gépkocsivezetők vezetési gyakorlaton számos alkalommal vettek részt, aminek talán 

köszönhető, hogy vonulással kapcsolatos gépjárműbaleset 2012. évben nem volt.  

  

Több alkalommal a Füzesgyarmat ÖTE tagjaival végeztünk közös szerelési foglalkozásokat, 

gyakorlatokat. Ezen foglalkozásoknak elsődlegesen az volt a célja, hogy segítsük az ÖTE 

tagjainak a felkészülését a rendszerbeállító gyakorlatra és összehangoljuk a feladatok 

megoldását.  

 

2012. november 08-án a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelője 

által szervezett szakmai versenyen mind a három szolgálati csoport képviseltette magát, 

melyből a „C” szolgálati csoport tagjai megnyerték a vetélkedőt, ami elméleti és gyakorlati 

feladatokból tevődött össze.  

 

5. MT tervkötetek, TMMT tervek 
 

A tavalyi évben az RST-eket felváltották az úgynevezett műveleti terv adatlapok, melyet 

határidőre elkészítettünk 12 településre, a Kap-online rendszerre feltöltöttünk, amelyek 

jóváhagyásra kerültek az Igazgatóság által.  

 

A vonatkozó jogszabályok, utasítások alapján 14 létesítményre elkészült az új tartalmi és 

formai követelményeknek megfelelő TMMT, valamint a már meglévő tervek (4 darab) 

átdolgozásra kerültek. A SKET készítésére kötelezett létesítmények közül még nem készült 
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terv, mivel a SKET-ek benyújtása nem történt meg határidőig (az idei évben válnak 

aktuálissá).  

 

6. Túlszolgálat 

 

A 2012. év második félévét túlszolgálat szempontjából sikeresen zárta a tűzoltó-

parancsnokság. A lehetőségeinkhez mérten 150 óra alatt tudtuk tartani személyenként a 

keletkezett túlszolgálat mértékét úgy, hogy ezzel egy időben sikerült kiadni mindenkinek a 

2012. évre járó szabadságát, pótszabadságát, tanulmányi szabadságát. Nagy erőfeszítésbe 

került ennek az eredménynek az elérése, mind a készenléti szolgálatot ellátó állomány, mind a 

túlszolgálat koordinálásáért felelős személyzet szempontjából. Nehezítő körülmény volt, hogy 

a csökkentett fél raj fogalma megszűnt, így 11 főről 12 főre emelkedett a minimum szolgálati 

létszám úgy, hogy közben a szolgálati csoportok létszáma változatlan maradt. Egyébként is 

eleve 2 fő létszámhiányunk volt, így viszont 5 főre emelkedett a készenléti szolgálatot ellátók 

létszámhiánya. Sok nehézséget okozott mind szolgálatszervezési, mind túlóra szempontjából, 

hogy 3 fő bekerült a HUNOR mentőszervezetbe és meg kellett oldani a helyettesítésüket a 

távollétük idejére. Mindazonáltal nagyon büszkék vagyunk rájuk. Több tartós betegség is 

nehezített a munkánkat. A létszámhiány kiküszöbölése érdekében 2012. szeptember 19-től a 

Szarvasi HTP állományából 1 fő átvezénylésére került sor, aki az „A” szolgálati csoportban 

teljesít szolgálatot.  

 

VI. MŰSZAKI BISZTONSÁGI SZAKTERÜLET 
 

1. Általános tájékoztató 

 

Az állami tűzoltósággá való átalakulás, a gazdasági önállóság megszűnése a tűzvédelmi 

technika műszaki felülvizsgálatinak folyamatát, ütemezését is befolyásolja. 

A katasztrófavédelmi kirendeltségek felállása után egy új beosztás alakult: Műszaki 

Biztonsági Tiszt megnevezéssel. 2012. április 01-óta Túri Imre tű. őrgy. tölti be a beosztást, 

aki korábban - 1998 óta - TMMO vezető volt.  

 

2012-ben a tűzoltó-parancsnokság gépjárműparkja jelentős változásokon ment keresztül. A 

MB 4000 és a BRONTO 2000 típusú gépjárműfecskendőknek a műszaki vizsgája érvényes, 

üzemképesek, használhatók, viszont a koruk miatt gyakrabban szorulnak kisebb javításokra, 

amik eddig sikeresen végre lettek hajtva.  

 

Vízszállítóként a tavalyi év folyamán 3 db gépjárművet is használtunk, amelyek közül mind a 

3 elkerült a laktanyából. A TATRA CAS 8000 (1988) típusú vízszállító jelenleg Budapesten a 

HEROS Zrt. telephelyén javításra vár a szivattyú meghibásodása miatt. A RÁBA TÜ-4-es 

(1983) műszaki vizsgája lejárt és azóta a HEROS Zrt. szegedi telephelyén áll. A Szarvasi 

HTP-től érkezett RÁBA TÜ-3-as szintén a műszaki vizsga lejárta miatt nincs bevethető 

állapotban. 

 

A Szeghalmi HTP 2012 novemberében egy új Renault Kerax Aqarius X típusú. vízszállítót 

kapott. A Startkuplung kiépítése várhatóan január második hetében valósul meg.  

 

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság használatában lévő szakfelszerelése, egyéni 

védőfelszerelések az előírt felülvizsgálattal rendelkeznek. 

 

2. Műszaki biztonsági tiszt feladatai 

 

Az új beosztás új feladatot is magával hozott így a műszaki biztonsági tiszt feladatai az 

alábbiak: 
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a) koordinálja a gépjárművek tervszerű karbantartását, műszaki vizsgáztatását, és 

gondoskodik azok időbeni végrehajtásáról. 

b) felügyeli a gépjárművek menetokmányainak szabályszerű kitöltését, előkészíti az 

üzemanyag és kenőanyag elszámolás dokumentációját. 

c) figyelemmel kíséri a biztonsági- és védőfelszerelésekkel történő ellátottságát, azok 

állapotát időszakos felülvizsgálatát, intézkedik az időszakos felülvizsgálatok 

naprakészségéről. 

d) koordinálja az épületek, valamint azok gépészeti berendezéseinek felülvizsgálatát és 

gondoskodik a hiányosságok kijavításáról és a megfelelő dokumentációkról; 

e) végzi az anyag és eszközgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, vezeti a ehhez 

kapcsolódó nyilvántartásokat; 

f) nyilvántartást vezet az energiafelhasználásról. 

 

A műszaki biztonsági Tiszt hetente egy alkalommal a Szarvasi HTP-n végzi feladatait 

mindaddig, míg a beosztás ott is betöltésre nem kerül. Ezt a feladatot hetente szerdánként látja 

el a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség humán, gazdasági kiemelt főelőadójával 

együtt.  

A Műszaki Biztonsági Tiszt egyben a Szeghalmi HTP-n egészségvédelmi megbízott, ezért 

felelős: a hivatásos tűzoltó-parancsnokság és a területi munkavédelmi felügyelő és a 

munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó személyek közötti információáramlásért, 

adatcsere elősegítésért, a szakképesítéshez nem kötött egészségvédelmi tevékenységek 

ellátásáért. 

 

Az egészségvédelmi megbízott továbbá a munkavédelmi felügyelő segítője.  

Az alábbi feladatai vannak: 

 

a) jelenti közvetlen vezetőjének és a munkavédelmi felügyelőnek a tudomására jutott 

szolgálati- és munkabaleseteket, 

b) meghallgatja sérülteket és tanúkat, majd a jegyzőkönyveket megküldi a 

munkavédelmi felügyelőnek 

c) vezeti a helyi szerv munkavédelemmel kapcsolatos nyilvántartásait (pl. baleseti 

napló, alkoholszondás ellenőrzési napló, gépkezelő és egészségügyi alkalmasságok 

nyilvántartás), 

d) jelenti közvetlen vezetőjének a tapasztalt súlyos következményekkel járó 

hiányosságokat, 

e) megtartja a helyi szerv állományának a rendkívüli és az ismétlődő munkavédelmi 

oktatást, 

f) tájékoztatja a munkavédelmi felügyelőt, ha (pl. új kinevezés miatt) munkavédelmi 

vizsgáztatásra van szükség. 

 

A tűzoltó-parancsnokság anyagi, technikai háttérbázisának kezelője, ezen belül az alábbi 

részfeladatokat kell elvégeznie: 

 

A tűzoltási és műszaki mentési terület tekintetében gondoskodik a káreseményeknél történő 

beavatkozás biztonsági feltételeinek megteremtéséről az azzal kapcsolatos ellátás 

megszervezéséről. 

 

2012 évben a MBT részt vett a munkavédelmi oktatások megtartásában és az alkoholszondás 

vizsgálatokon.  
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2012. október 11-én a Szarvasi és a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon 

munkavédelmi bejárást tartott a Humán Szolgálat munkavédelmi felügyelője, a Békés Megyei 

Rendőr-főkapitányság foglakozás egészségügyi alapellátó orvosa és a parancsnokságok 

egészségvédelmi megbízottja. 

A munkavédelmi bejárást évente legalább egy alkalommal minden szervezeti egységnél végre 

kell hajtani. A munkavédelmi bejárás során a munkavédelmi tevékenység vizsgálata a szemle 

mellett a dokumentumok helyszíni vizsgálatára, szóbeli információgyűjtésre, 

információelemzésre, személyes elbeszélgetésre terjedt ki.  

 

A MBT a Szeghalmi és Szarvasi HTP-n részt vett az év végi leltározásban, bizottsági tagként.  

 

A tűzvédelmi technikák műszaki felülvizsgálatainak naprakész nyilvántartására, a 

karbantartások és a szemlék megtartására, ellenőrzésére fokozottan figyelni kell. 

 

VI. ÖSSZEGZÉS 
 

Összegzésként elmondható, hogy a Katasztrófavédelem rendszere mind szerkezetében, mind 

feladatrendszerében és hatásköreiben megújult. A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság az előírt és meghatározott feladatokat végrehajtotta. A feladatok száma 

jelenősen megnőtt és ezek megoldására sokszor rövid határidő áll rendelkezésre. Törekedtünk 

a feladatok szakszerű, pontos végrehajtására, amelyet pontosan, határidőre sikerült 

megvalósítani. A 2013 év elsőrendű célja, hogy az újonnan megalakult egységes rendvédelmi 

szerv működését fent kell tartani. A munka során jelentkező problémákat jelezni kell az 

elöljárók felé annak érdekében, hogy az új rendszert minél rövidebb idő alatt a lehető 

leghatékonyabban lehessen működtetni. 

 

A Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság alapvető rendeltetése a működési 

területén élő lakosságának élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus 

infrastruktúra elemek biztonságos működésének védelme. A parancsnokság személyi 

állománya eddigi tevékenységét a jogszabályi keretek között, az átalakulás szülte újszerű 

élethelyzethez alkalmazkodva, hivatástudatát szem előtt tartva hajtotta végre.  

 

Szeghalom, 2013. május 14. 

 

 

 

         Túri János  

                tűzoltó őrnagy 

             parancsnok 

 

 


