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I. BEVEZETÉS
1. BEVEZETŐ - A katasztrófavédelmi szabályozás változásai
Az Országgyűlés 2011. szeptember 19-én elfogadta a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényt, amely
fordulópontot jelent a katasztrófavédelmi szabályozórendszerben.
Az új katasztrófavédelmi törvény értelmében, a katasztrófavédelem megvalósításában részt
vevő hivatásos katasztrófavédelmi szerveket három csoportba soroljuk:
- országos illetékességgel működő központi szerv,
- a megyei, fővárosi illetékességgel működő területi szervek,
- helyi szervek, amelyek a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltóságok.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság alapvető rendeltetése a magyar
lakosság élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra elemek
biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági feladat. Ezért
az OKF országos hatáskörű rendvédelmi szerv. Fő feladata a katasztrófák hatósági
megelőzése; a bekövetkező polgári veszélyhelyzetekben a mentés végrehajtása; a védekezés
megszervezése és irányítása; a káros következmények felszámolása; a helyreállításújjáépítés megvalósítása.
•

•

•

•

•

•
•

Széleskörű iparbiztonsági, tűzvédelmi, polgári védelmi hatósági hatásköröket
gyakorol (előír, engedélyez, tilt, korlátoz, ellenőriz és szankciókat alkalmaz).
Veszélyhelyzetek megelőzése érdekében más hatóságok tevékenységét összehangolja.
Országos, megyei, térségi és helyi hivatásos szervezetekkel, önkéntes és bevontkötelezett polgári védelmi szervekkel, jelentős eszközparkkal, kiépült logisztikai
háttérrel rendelkezik.
Fontos hatásköröket gyakorol a magyarországi kritikus infrastruktúrák
beazonosításában, felügyeletében, valamint a polgári veszélyhelyzeti tervezésben, a
védelemigazgatásban, a nemzetgazdaság mozgósításában, az állami
tartalékgazdálkodásban.
Szabályozza, irányítja és teljes körűen felügyelet alatt tartja a tűzvédelmi rendszert,
helyi készenléti hivatásos szervei végzik a tűzoltást, műszaki mentést, a lakosság
védelmét, tájékoztatását és riasztását. Irányítja az önkormányzati, létesítményi
tűzoltóságok, bevont önkéntes egyesületek részvételét a tűzoltásban, műszaki
mentésben.
Fenntartja a területi kiképző bázisokat, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központot, a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetét, a Központi Zenekart, a
Múzeumot, a Kutatóintézetet. Havi újságot, szakmai folyóiratot, kiadványokat,
tananyagokat jelentet meg, tudományszervezést végez, sportegyesületet működtet.
Együttműködik a rendvédelmi szervekkel, a Honvédséggel, az önkormányzatokkal, a
biztonságot szolgáló hatóságokkal.
Kapcsolatot tart civil- és karitatív szervezetekkel, azok szövetségeivel, oktatási,
tudományos intézményekkel, a magyar médiával.
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A Katasztrófavédelem területi szerv szerkezeti felépítését az alábbi ábra mutatja.

2. Szeghalmi katasztrófavédelmi kirendeltség felépítése
A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség helyi szerv szerkezeti felépítése.
A Szeghalmi katasztrófavédelmi Kirendeltség

Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Szeghalmi Hivatásos
Tűzoltóparacsnokság

Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Gyomaendrőd
Katasztrófavédelmi Iroda

Önkormányzati Tűzoltóság Gyomaendrőd

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek helyi szerve a katasztrófavédelmi kirendeltség, amely
illetékességi területén ellátja a helyi szintű katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok
szakirányítását. Hatásköre a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság alárendeltségében
kiterjed az illetékességi területén működő tűzoltó-parancsnokságokra, Katasztrófavédelmi
irodára.
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A Szeghalmi kirendeltség alárendeltségében a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és
a Szarvasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, a Gyomaendrődi Önkormányzati Tűzoltóság,
valamint a Gyomaendrőd Katasztrófavédelmi Iroda működik.
A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területe 20 településre terjed ki,
köztük Füzesgyarmat település.
A Hivatásos Tűzoltóságok korábbi elsőfokú hatósági, szakhatósági feladatai 2012. január 01.től átkerültek a Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez. Ez a szakterület a Hatósági osztály
feladata.
A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen a Tűzoltóságok tűzoltó szakmai felügyeletét
a Tűzoltósági felügyelő látja el.
A Tűzoltóságok polgári védelmi szakmai felügyeletét a Polgári védelmi felügyelő végzi.
Az új törvény értelmében 2012. január 1.-től a katasztrófavédelmi rendszeren belül létrejön az
egységes iparbiztonsági hatóság, amely a megelőzési munka keretében szigorú hatósági
felügyeletet lát el a veszélyes anyagot gyártó, tároló, forgalmazó és felhasználó üzemek felett.
Ezeket a feladatokat a kirendeltségen az Iparbiztonsági felügyelő végzi.
Főbb feladatai:

-

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekkel kapcsolatos engedélyezés,
felügyelet, ellenőrzés. A lakosság valamint a környezeti érték védelmét szem
előtt tartva, a veszélyes üzemek azonosítása az új szabályozás szerinti
küszöbérték alatti üzemekre, kiemelten kezelt létesítményekre is
kiterjesztésre kerül. A katasztrófavédelmi feladatok magasabb szintű
ellátására és a megelőzést szolgáló beruházások finanszírozására
katasztrófavédelmi hozzájárulás került bevezetésre a törvény és
végrehajtási rendelete alapján. A hozzájárulás lehetővé teszi, hogy a
szakszerű és hatékony beavatkozáshoz hiányzó anyagi feltételek pótolhatóak
legyenek, kialakuljon egy azonnal lehívható forrásfedezet. A
katasztrófavédelmi törvény hatálya alá tartozó veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzemek feletti hatósági felügyelet hatékonyabbá tétele érdekében
szükségessé vált a jogsértéseket szankcionáló katasztrófavédelmi bírság
bevezetése.

-

Veszélyes árú szállítás közúti ellenőrzése és bírságolási jogosítványainak
vasúti, légi, és vízi szállítási ágazatokra történő kiterjesztése, melynek oka,
hogy a szállítási módok lakott területen vagy annak közelében haladnak át
így nagyobb mennyiségű veszélyes anyag, jelent potenciális veszélyforrást a
lakosságra.

-

A kritikus infrastruktúra védelme. A létfontosságú társadalmi feladatok
ellátásához szükséges eszközök működőképessége a lakosság számára
minősített időszakban is nélkülözhetetlen. Így azok azonosítása besorolása
szükséges az egészségügyi, gazdasági, szociális jóléthez.
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Tűzoltóság
Az újonnan elfogadott törvény leszögezi, hogy a tűzoltás és műszaki mentés állami feladat.
Ennek értelmében a hivatásos önkormányzati tűzoltóság megszűnt, helyébe 2012. január
1. napjával az egységes katasztrófavédelmi szervezetrendszeren belül működő állami
tűzoltóság lépett, amely a hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szerve. Ettől az
időponttól a hivatásos önkormányzati tűzoltóság működtetését és fenntartását szolgáló, a
tűzoltóságok használtában lévő, és a tűzoltósági feladatok elvégzéséhez szükséges
önkormányzati vagyon térítésmentesen az állam tulajdonába került. A törvény a tűzvédelem
állami kézbe helyezésével számos problémát old meg, elősegíti az egységes rendvédelmi és
megfelelő szintű irányítással bíró rendszer létrejöttét. Az állami tűzoltóság a meglévő
kapacitások jobb hatásfokú kihasználásával, az erő- és eszközállomány optimális tervezésével
és rendszerben tartásával hatékonyabb tűzvédelmet eredményez, és az anyagi források ésszerű
felhasználását teszi lehetővé.

3. Helyi Védelmi Bizottságokkal kapcsolatos változások
A 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről változó rendelkezései
érintették a helyi védelmi Bizottságokat is. Új elemként jelenik meg a Helyi védelmi
Bizottságokban a két elnökhelyettes. A katasztrófák elleni védekezés tekintetében a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetője által kijelölt személy, a honvédelmi
feladatok tekintetében a Honvédség állományából szükség esetén vezényelt tényleges
állományú katona.
Másik fontos változás, hogy Veszélyhelyzetben a településen a helyi katasztrófavédelmi
tevékenység irányítását helyszínre érkezésétől a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi
szerve vezetője által kijelölt személy átveszi a polgármestertől.
Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem
foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási,
szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

II.

VEZETÉS, HUMÁN SZAKTERÜLET

1. Igazgatási, ügyviteli munka
Az ügyvitelt hivatali munkarendben, az adott szakágnak megfelelő végzettséggel rendelkező
ügyintéző végzi. A tűzoltóságon hivatali ügyrendnek megfelelően, elektronikus úton,
személyesen, illetve (a legáltalánosabban elterjedt módon) postai úton nyújthatják be
kérelmeiket, illetve elektronikus úton jelentkezhetnek be az ügyfelek.
2. Személyzeti tevékenység
2011. december 31-én 58 fő, amiben 10 fő tiszt, 3 fő zászlós, 43 fő tiszthelyettes és 2 fő
közalkalmazott állt alkalmazásban.
A parancsnokság jelenlegi létszáma 52 fő, ebből 51 fő hivatásos státusz, 1 fő közalkalmazotti
státusz.
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A fizikai állóképesség felmérések, az időszakos egészségügyi és pszichológiai alkalmassági
vizsgálatok végrehajtásra kerülnek. Ezek során alkalmatlanság nem merült fel. Az állomány
fizikai, egészségi és pszichikai állapota jó.
3. Rendezvények, képzések
A megyei igazgatóság, a megyében lévő katasztrófavédelmi kirendeltségek és tűzoltó
parancsnokságok által szervezett sportrendezvényeken, képzéseken rendszeresen részt
veszünk.
4. Külföldi kapcsolatok
A minden évben megrendezésre kerülő Nemzetközi Ifjúsági Táborban rendszeresen részt
veszünk. Eddig két alkalommal rendezte meg a tábort a szeghalmi tűzoltóság. Tavaly egy
hetet töltöttünk el a lengyelországi Lodz városában szervezett táborban.
5. Kommunikációs és sajtó tevékenység
Ez évben nyilvántartást készítettünk a szeghalmi társasházak közös képviselőiről. Részükre
írásos tájékoztatót küldtünk, és konzultációval egybekötött előadást tartottunk, ahol jelentős
számban megjelentek és nagy érdeklődést mutattak. Eleget tettünk a szeghalmi nyugdíjas
klub felkérésének és tartottunk részükre előadást a téli fűtési berendezések, elektromos
berendezések és a „karácsony” tűzveszélyeiről. Óvodai felkészítő program keretében a Békés
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányításával katasztrófa és tűzvédelmi ismeretek
oktatását tartottuk 4 alkalommal. A helyi újságban „karácsony” tűzveszélyeiről cikket
jelentettünk meg. Megragadunk minden olyan lehetőséget, felkérést, ahol tájékoztathatjuk a
lakosságot a biztonságra, való felkészülésre, legyen az tűzvédelem vagy polgári védelem.
6. Munkavédelmi helyzet
Parancsnokságunkon a munkavédelmi tevékenység a hatályos jogszabályok és a 2005-ben
elkészült munkavédelmi szabályzat alapján működik.
1 fő rendelkezik középfokú
munkavédelmi szakképesítéssel. A munkaköréhez szükséges munkavédelmi vizsgával
jelenleg mindenki rendelkezik. Évenként több alkalommal elvégezzük a munkavédelmi
oktatást, a gépjárművek, védőfelszerelések, kisgépek stb. revízióját, műszaki felülvizsgálatát.
Minden évben megtartjuk a munkavédelmi szemlét, melyet dokumentálunk, évente értékeljük
a munkavédelmi helyzetet és a balesetek alakulását. Nagy figyelmet fordítunk az egyéni
védőeszközzel való ellátottságra.

III.

POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET

Polgári védelmi feladatot tűzoltóságunk 2011. évben nem végzett. Ez a szakterület a 2012.
január elsejétől életbe lépett 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény értelmében került az állami irányítás
alá vont tűzoltóságok feladat- és hatáskörébe.
1. Általános tájékoztató
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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 Tűzoltóparancsnokságoknak.
A Tűzoltóságok polgári védelmi szakmai felügyeletét a Polgári védelmi felügyelő látja el.
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.
Új alapokra helyeződik 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 kell
megállapítani. A kockázatazonosítás során az adott területen a helyi sajátosságokra és
jellemzőkre tekintettel valamennyi ismert veszélyeztető hatás figyelembevételre kerül. A
kockázatazonosítást követően a kockázatelemzés és értékelés során meg kell 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
kerül megállapításra a települések katasztrófavédelmi besorolási osztálya, mely I-től III-ig
terjedhet. A települések katasztrófavédelmi kockázatértékelése helyi szinten a közbiztonsági
referensek bevonásával került végrehajtásra, melynek eredményeképpen a polgármesterek
megtették a besorolási javaslatukat. Jelenleg a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
az együttműködő szervek véleményét figyelembe véve a települési szintű javaslatok
felülvizsgálatát végzi a Békés Megyei Védelmi Bizottságnak történő javaslattétel érdekében.
Veszélyelhárítási tervezés:
A megváltozott veszélyeztetettség figyelembevételével megújul a veszélyelhárítási tervezés.
A veszélyelhárítási 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
veszélyelhárítási
terv
katasztrófaveszély, valamint katasztrófa időszakában végrehajtandó katasztrófavédelmi
feladatokat tartalmazó központi, területi, települési és munkahelyi okmányrendszer. A
veszélyelhárítási tervezés szintjei igazodnak a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és a polgári
védelmi szervezetek tagozódásához:
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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.
Települések közbiztonsági referenseinek feladatai
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.
A közbiztonsági referens feladatai
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.
A megelőzés és felkészülés időszakában:
a) a települési veszélyelhárítási tervekkel kapcsolatos feladatokat
b) a katasztrófavédelmi felkészítésekkel (polgári védelmi szervezetekbe beosztott
állampolgárok, közigazgatási vezetők) kapcsolatos feladatokat
c)
közreműködik
a
lakossági
riasztó,
riasztó-tájékoztató
végpontok
működőképességének és karbantartottságának ellenőrzésében
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d) a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési polgári védelmi szervezet
létrehozása és megalakítása során szakmai javaslatokkal segíti a polgármester döntéseit
e) részt vesz a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári védelmi
szervezetbe történő beosztásában, a szervezetek kiképzéseinek és gyakorlatainak
előkészítésében és lebonyolításában:
f) rendszeresen tájékoztatja a polgármestert a felkészülés időszakában végrehajtott
feladatokról:
g) kapcsolatot tart a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, valamint a katasztrófák
elleni védekezésben közreműködő más szervekkel és szervezetekkel:
A védekezés időszakában:
a) előkészíti a polgármester védekezéssel kapcsolatos szakmai döntéseit a lakosság és
a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme érdekében
b) kapcsolatot tart a védekezést irányító és a védekezésben közreműködő szervekkel és
erről tájékoztatja a polgármestert:
c) előkészíti a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárok polgári védelmi
szolgálatra kötelező határozatát és a települési polgári védelmi szervezetek alkalmazásának
elrendelésével kapcsolatos feladatokat
d) részt vesz a lakosságvédelmi feladatokban

A helyreállítás és újjáépítés időszakában:
a) közreműködik a vis maior eljárásban
b) részt vesz a károk felmérésében és szakmailag előkészíti a polgármester
helyreállítással kapcsolatos döntéseit
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a helyreállítási és újjáépítési munkálatok helyzetét,
melyről rendszeresen tájékoztatja a polgármestert
d) közreműködik a településre érkező segélyszállítmányokkal és adományokkal
kapcsolatos feladatokban
e) közreműködik a helyreállítási és újjáépítési tevékenységek ellenőrzésében
2.

Felkészítések, Vízfolyások kockázati ellenőrzése, vízkárelhárítással kapcsolatos
ellenőrzések, Befogadási helyek ellenőrzése

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.
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.
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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.
3.

Települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása, Kiemelt események,
beavatkozások

A kirendeltség területén lévő települések a települések veszélyeztető hatásainak figyelembe
vételével megtörtént a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása. 2012. március
hónapban egyeztetések kerültek megtartásra az érintett polgármesterekkel, közbiztonsági
referensekkel. Füzesgyarmat település II. Katasztrófavédelmi osztályba lett sorolva.
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, a helyetteseik 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.

IV.

TŰZVÉDELMI SZAKTERÜLET

1. Hatósági, szakhatósági tevékenység és szankcionálás
Tűzmegelőzési tevékenység
A Hivatásos Tűzoltóságok korábbi elsőfokú hatósági, szakhatósági feladatai 2012. január 01.től átkerültek a Katasztrófavédelmi Kirendeltséghez. Ez a szakterület a Hatósági osztály
feladata.
2. Tűzvizsgálati tevékenység
Az elmúlt évben illetékességi területünkön 99 tűzesetünkből 3 esetben indult vonatkozó
rendelkezések alapján tűzvizsgálati eljárás. 2012 évtől a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság végzi el a tűzvizsgálati tevékenységet.

V.

TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET

1. Főbb kiemelt beavatkozások, veszélyhelyzet-kezelések
A tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési feladatait a Parancsnok irányításával 3 szolgálati
csoport végzi. Az elmúlt évekhez hasonlóan elmondható, hogy a tűzesetek száma csökkenő,
míg a műszaki mentések száma növekvő tendenciát mutat. Az elmúlt évben minősített III.
riasztási fokozatú tűzeset, műszaki mentés nem volt. A káresetek legtöbb esetben önerőből (I11

es és I/K) riasztási fokozatban lett fölszámolva. A műszaki mentések tekintetében kiemelkedő
hónap a július, ekkor a szélsőséges időjárás miatt kellett több esetben fakidőléshez,
viharkárhoz, vízkárhoz vonulnunk.
Füzesgyarmat 16 tűzesetnél és 24 műszaki mentésnél vettünk részt a tavalyi év folyamán,
melyek többnyire külterületi tüzek, illetve viharkárok, favágások voltak.
2. Ügyeleti rendszer helyzete
2011. március hónapban a híradó-ügyeleti pult szinte teljes egészében föl lett újítva.
Elmondható, hogy a felújítás után egy korszerű számítógéppel vezérelt és felügyelt riasztási
rendszer működik. Az ügyfélforgalom elektronikus feltételei biztosítottak, tűzoltóságunk
2011. év januárjától Hivatali Kapuval rendelkezik, az érintett ügyintézői állomány pedig
Ügyfélkapura történő bejelentése megtörtént.
3. 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.
2011. november 21-én országos szintű értesítési gyakorlaton vettünk részt, melyet BM OKF a
Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal együttműködve szervezett.
A gépkocsivezetők vezetési gyakorlaton - az elmúlt év során 57 esetben- vettek részt mintegy
1710 km-t vezetve. Talán ennek is volt köszönhető, hogy vonulással kapcsolatos
gépjárműbaleset a tavalyi évben nem volt.

VI.

GAZDASÁGI, MŰSZAKI SZAKTERÜLET

1. Pénzügyi gazdálkodás
2012. január 1-től az új katasztrófavédelmi törvény értelmében a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi.
2. Műszaki tevékenység
2011. évben történt eszköznövekedésből jelentősebb tételek: személygépjármű vásárlása,
gáztömör védőruha (1 pár), füstelszívó ventilátor, központi fűtésrendszer korszerűsítése,
híradópult felújítása, futópad, számítógépek (5 db), áramfejlesztő, projektor, egyéni
védőfelszerelések. A járművek, szakfelszerelések, védőeszközök, légzőkészülékek és a
kommunikációs eszközök soros karbantartása és műszaki vizsgáztatása a vonatkozó
rendelkezések alapján készítetett éves ütemterv szerint megtörtént.
Új beosztásként megjelent a tűzoltóságon a Műszaki Biztonsági Tiszt.
3. Informatikai és távközlési tevékenység
Informatikai ellátottsága a tűzoltóságnak megfelelőnek mondható, hordozható számítógép,
személyenkénti asztali internetes kapcsolattal rendelkező eszközök, adatrögzítő készülékek
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(kamera, diktafon, fényképezőgép) rendelkezésre áll. Tűzoltóságunk a BMKVI-től átvett
EDR készülékeket használja.

VII. ÖSSZEGZÉS
A Szeghalmi Tűzoltóparancsnokság alapvető rendeltetése a működési területén élő
lakosságának élet- és vagyonbiztonságának, a nemzetgazdaság és a kritikus infrastruktúra
elemek biztonságos működésének védelme, amely kiemelkedően fontos közbiztonsági
feladat. A komplex védekezés elősegíti a veszélyhelyzetek megelőzését.
Összességében jelentős és minőségi változások eredményeként egy egységes
katasztrófavédelmi rendszer jött létre. Az új rendszerben világos alá- és fölérendeltségi
viszonyokat, felelősségi köröket és határozott irányítási rendszert alakítottak ki, így az arra
hivatottak képesek lesznek gyorsan és hatékonyan reagálni veszélyhelyzetekben. E rendszer
alaprendeltetése az élet- és vagyonbiztonság, tágabb értelemben a közbiztonság megőrzése.

Szeghalom, 2012. április 23.

Túri János
tűzoltó őrnagy
parancsnok
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