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I. RÖVIDÍTÉSEK ÉS KIFEJEZÉSEK JEGYZÉKE 

 
Beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület: a vállalt tevékenységi területen a hivatásos 
katasztrófavédelmi szervvel kötött megállapodás alapján tűzoltási, műszaki mentési 
feladatokat önállóan végző egyesület; (Sarkad ÖTE, Füzesgyarmat ÖTE) 
 
BM OKF: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság; 
 
ENSZ INSARAG: az Egyesült Nemzetek Szervezetének Nemzetközi Kutató-mentő 
Tanácsadó Csoportja; 
 
Hivatásos tűzoltó-parancsnokság: az igazgatóság helyi szerve, amely tűzoltási és műszaki 
mentési, tűzmegelőzési feladatokat végez és önálló működési területtel rendelkezik; 
 
HUNOR Mentőszervezet: a BM OKF égisze alatt alakult meg a speciális helyzetekben 
bevethető HUNOR (Hungarian National Organisation For Rescue Services) hivatásos nehéz 
kutató-mentő mentőszervezet. A csapat alkalmas a bekövetkezett veszélyhelyzetek, 
katasztrófák során jelentkező speciális mentési feladatok ellátására, az elsőként beavatkozók 
megerősítésére. Magyarországon a HUNOR a hivatásos katasztrófavédelemi szerv központi, 
külföldön pedig Magyarország hivatalos katasztrófavédelmi mentőcsapataként végzi 
tevékenységét. Tagjai hivatásos állományú tűzoltók, akik megfelelnek az előírt egészségügyi 
és képesítési követelményeknek; 
 
HUSZÁR Mentőszervezet: Közepes városi kutató és mentő csapat, amelyet önkéntes 
különleges kutató-mentő egységek alkotnak. A HUSZÁR csapat vezetését és irányítását 
nemzetközi bevetés esetén a BM OKF végzi, a csapat a riasztást is a BM OKF-től kapja. 
 
Igazgatóság: Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, amely Békés megye 
illetékességi területén irányítja a hivatásos tűzoltó-parancsnokságokat és a katasztrófavédelmi 
kirendeltségeket, valamint ellátja az önkormányzati tűzoltóságok felügyeletét, ellenőrzi a 
létesítményi tűzoltóság és az önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységét; 
 
Katasztrófavédelmi kirendeltség: az igazgatóság helyi szerve, amely a hivatásos tűzoltó-
parancsnokságok szakmai irányítását végzi és elsőfokú hatósági jogkörökkel rendelkezik; 
 
Katasztrófavédelmi osztályba sorolás: a települések katasztrófavédelmi szempontból, 
veszélyeztetettség alapján I-III. osztályba sorolhatóak, melyből az I-es a legmagasabb, a III-as 
a legalacsonyabb védelmi követelményeket igénylő osztály; 
 
Katasztrófavédelmi őrs: a hivatásos tűzoltó-parancsnokság elsődleges tűzoltási és műszaki 
mentési, tűzmegelőzési feladatok elvégzésére létrehozott szervezeti egysége; (Mezőberény)  
 
Kiemelt riasztási fokozat: a klasszikus értelemben vett tűzoltó gépjárműfecskendőn kívül 
különleges tűzoltó-gépjármű (pl.: vízszállító, létra, műszaki mentő gépjármű) jelenlétét 
igénylő esemény során kerül elrendelésre; 
 
Kockázatelemzés: olyan eljárás, mely az adott területre vonatkozó azonosított lehetséges 
kockázatok csoportosítását és értékelését foglalja magában; 
 
Létesítményi tűzoltóság: tűzoltási és műszaki mentési feladatok elvégzésére, gazdálkodó 
szervezet által létrehozott, önálló működési területtel nem rendelkező tűzoltóság; 
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Önkéntes mentőszervezet: különleges kiképzésű személyi állománnyal rendelkező, speciális 
technikai eszközökkel felszerelt, katasztrófák és veszélyhelyzetek hatásainak kivédésére, 
felszámolására, katasztrófavédelmi feladatok ellátására, valamint emberi élet mentésére 
önkéntesen létrehozott civil szerveződés (Békés megye minden járásában megalakításra 
kerültek); 
 
Önkéntes tűzoltó egyesület (ÖTE): a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési 
feladatok ellátásában közreműködő vagy részt vevő olyan egyesület, amely alapszabályában 
ezt tevékenysége céljaként rögzítette; 
 
Önkormányzati tűzoltóság (ÖTP): tűzoltási és műszaki mentési feladatok elvégzésére 
létrehozott, elsődleges műveleti körzettel rendelkező önkéntes tűzoltóság, tagjai nem 
hivatásos állományúak. A települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az 
önkormányzati tűzoltóság fenntartásáról, működtetéséről és fejlesztéséről. Az önkormányzati 
tűzoltóság esetében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve és a hivatásos 
tűzoltóság ellenőrzi a tűz elleni védekezési, műszaki mentési tevékenység végrehajtását, az 
ehhez szükséges személyi, és technikai feltételek meglétét, a tűz elleni védekezési, műszaki 
mentési feladatokra való felkészültség és felkészülés helyzetét. 
 
PAJZS rendszer: térinformatikával támogatott központi informatikai rendszer, amelynek 
használatával a megyei fő- és műveletirányító ügyelet a káresemények kezelésének 
koordinációját végzi;  
 
Polgári védelmi kötelezettség: magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar 
állampolgárok számára honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében – 
sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – polgári védelmi kötelezettség írható elő. A 
polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz 
szükséges anyagi javak védelme érdekében; 
 
Polgári védelmi szervezet: az a szervezet, amely önkéntes és köteles személyi állománya 
útján a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2011. évi 
CXXVIII. törvényben meghatározott, valamint fegyveres összeütközés idején végrehajtandó 
polgári védelmi feladatokat lát el; 
 
RÁBA-HEROS AQUADUX-X 4000: a Rába Járműipari Holding Nyrt. és a BM Heros Zrt. 
együttműködésében elkészült új magyar gyártású tűzoltó gépjármű, amely 4000 liter vizet 
szállít, klasszikus tűzoltó gépjármű; 
 
Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem: egy adott üzemeltető irányítása alatt álló azon 
terület egésze, ahol egy vagy több veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményben – ideértve 
a közös vagy kapcsolódó infrastruktúrát is – veszélyes anyagok vannak a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2011. évi 
CXXVIII. törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott küszöbértéket elérő 
mennyiségben, és ennek alapján alsó vagy felső küszöbértékűnek minősül;  
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II. BEVEZETÉS  

 
A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2017-ben a tervezett feladatait az I. és II. 
féléves vezetői munkatervnek és a hatályban levő szabályozóknak megfelelően végrehajtotta. 
Az igazgatóság célkitűzéseinek megfogalmazásakor elsődleges feladat volt a 
Belügyminisztérium és a BM OKF stratégiai céljaihoz való igazodás, valamint a BM OKF 
munkaprogramjában meghatározott feladatok végrehajtása, területi és helyi szintű 
alkalmazása. 
 
2017. évben a hatósági tevékenység során is kitűzött cél volt a jogszabályok maradéktalan 
betartása, a döntések határidőben történő kiadmányozása, az ügyfél központú eljárások, a 
gazdaság és a foglalkoztatottság növekedésének szem előtt tartása mellett, illetve a hatósági 
ellenőrzések és szemlék racionalizálása költségcsökkentés céljából. Célkitűzés volt továbbá, 
hogy a hatósági szakterület az eljárások során az integrált megközelítést és az egységes 
jogalkalmazás használatát véghezvigye mind a hatósági állomány, mind a hatósági feladatba 
bevont állomány tekintetében.  
 
A tűzoltói beavatkozást igénylő káresemények száma a szélsőséges időjárási események miatt 
– melyek főleg a dél-békési térségben következtek be - nőtt az előző évhez képest. A főként 
viharkárok miatt bekövetkezett káresemények felszámolásába nagyszámú önkéntes erő is 
bevonásra került a járási mentőcsoportok és a tűzoltó egyesületek állományából, amelyek a 
hivatásos katasztrófavédelmi szerv irányításával jelentősen hozzájárultak a kialakult helyzetek 
kezeléséhez. 
 
Az önkéntesek részére számos gyakorlatot tartott az igazgatóság, melynek eredményeképpen 
a mentőszervezetek és tűzoltó egyesületek állományának további szakmai fejlődése biztosított 
volt, az együttműködés helyi szinten mind a képzéseken, mind a valós alkalmazások során jó 
szinten valósult meg.  
 
A készenléti állomány képzési rendszerének megújítása hozzájárul a megyében élő lakosság 
biztonságérzetének fokozásához, hiszen jól képzett és mindig aktuális szaktudással 
rendelkező állomány hajtja végre a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. 
 
Az igazgatóság két új RÁBA-HEROS AQUADUX-X 4000 típusú gépjárműfecskendőt 
állított rendszerbe, melyekkel együtt a megyében lévő mind a hat hivatásos tűzoltó-
parancsnokságunknál készenlétben áll új tűzoltógépjármű. Az ingatlangazdálkodás területén 
kiemelt feladatként jelentkezett a szarvasi tűzoltó laktanya beruházás, melynek építése 997 m2 
összes hasznos alapterülettel, kulcsrakész kivitelben valósult meg. Ezen túl megvalósul az 
igazgatóság "A" épületének teljes tetőfelújítása, illetve a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság hidegszertár épületének tetőszigetelése és homlokzatfestési feladatainak 
végrehajtása. 
 
A katasztrófavédelmi műveletek polgári védelmi feladatainak tervezése, az arra való 
felkészülés érdekében ciklikusan visszatérő feladatot jelent az igazgatóság számára a 
települések katasztrófavédelmi besorolása, az erre épülő veszély-elhárítási tervezés és az e 
tervekben meghatározott beavatkozói állomány – köztük a polgári védelmi szervezetek 
állományának – felkészítése, kiképzése és gyakoroltatása. 
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Az igazgatóság működését a szigorú és költséghatékony gazdálkodás jellemzi. A szilárd 
gazdálkodási fegyelemnek köszönhetően minden esetben megvalósult a személyi állomány 
járandóságainak, a készenléti szerek és az informatikai eszközök működésének és az 
alapfeladat végrehajtásához szükséges egyéb működési feltételek biztosítása, valamint az 
állammal szembeni kötelezettségek teljesítése. 
 
2017. évben is fő szempont volt a személyi állomány szakmai felkészültségének növelése, a 
kiváló helytállást a munkatársak folyamatos és tudatos képzésével, fejlesztésével értük el. 
 
 



 8 

 

III.  SZAKMAI TEVÉKENYSÉG  
 
 

III/1. TŰZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET 
 

1. Békés megye tűzvédelme 
Az igazgatóság illetékességi területén a megyei tűzoltósági főfelügyelő szakmai irányításával, 
felügyeletével és ellenőrzése mellett három katasztrófavédelmi kirendeltség - Békéscsaba, 
Orosháza, Szeghalom -, illetve hat hivatásos tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: HTP) - 
Békéscsaba, Gyula, Orosháza, Mezőkovácsháza, Szarvas, Szeghalom - és egy 
katasztrófavédelmi őrs – Mezőberény – lát el folyamatos szolgálatot.  
 
Az igazgatóság hivatásos helyi szervein túl három önkormányzati tűzoltóság - Békés, 
Gyomaendrőd, Tótkomlós -, továbbá a Henkel Létesítményi Tűzoltóság és 17 önkéntes 
tűzoltó egyesület – melyek közül a sarkadi és füzesgyarmati tűzoltási területtel rendelkező 
önállóan beavatkozó - látja el a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. 
 
Az igazgatóság működési területén vonulást igénylő esemény 2584 esetben történt, ebből 
2555 esetben I. vagy I. Kiemelt (98,9%), 23 esetben II. Kiemelt, 5 esetben III. Kiemelt, 1 
esetben IV. Kiemelt fokozatban avatkoztak be kollegáink. (A legmagasabb riasztás fokozat az 
V-ös, ilyen volumenű káresemény nem történt.) A tűzoltói beavatkozást igénylő 
káresemények száma 2017-ben az előző évekhez képest emelkedő tendenciát mutat.  
 
A káreseteket elemzésekor megállapítható, hogy a műszaki mentések 34 %-a két 
szélsőségesen viharos naphoz (június 23. és augusztus 6.) kapcsolható, amikor Orosházáról és 
néhány környező településről 517 esetben kérték a tűzoltók segítségét viharkárok 
felszámolásához.  
 
Ezen műszaki mentések esetében a hivatásos katasztrófavédelmi erők mellett a járási 
mentőcsoportok és tűzoltó egyesületek önkéntesei is szakfeladatokat láttak el, mely során a 
gyakorlatokon és képzéseken elsajátított szakmai ismereteiket a térség lakosainak 
szolgálatában is alkalmazhatták. 
 
2. Önkéntes tűzoltó egyesületek 
A megyénkben katasztrófavédelmi feladatok ellátására igénybe vehető 17 önkéntes tűzoltó 
egyesület (a nagymágocsi egyesület Csongrád megyében található) rendelkezik hivatásos 
tűzoltó-parancsnoksággal megkötött együttműködési megállapodással.  
 
Ennek értelmében az egyesületek a hivatásos egységek támogatása mellett tűzoltási és 
műszaki mentési feladatokat látnak el, valamint az igazgatóság szakmai irányítása és 
felügyelete mellett tűzmegelőzési, iparbiztonsági, valamint önkéntesen polgári védelmi 
feladatokban vesznek részt.  
 
Az egyesületek részére a szakmai színvonal szinten tartása, illetve fejlesztése érdekében 
rendszerbeállító, minősítő gyakorlat került végrehajtásra, melyet az egyesületek sikeresen 
teljesítettek.  
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Műszaki mentési feladatok a minősítő gyakorlat keretében 
 
 
Az igazgatóság ezen túl kiemelt fontosságú elemként kezelte az önkéntes tűzoltó egyesületek 
fejlesztését, melyhez kapcsolódóan tavaly 17 egyesület pályázott és jutott jelentős 
támogatáshoz központi forrásból. 
 
3. Ellenőrző gyakorlatok, képzések 
A megyei ellenőrző gyakorlatok alkalmával valós eseményeket feltételezve kerülnek 
felmérésre a gyakorlaton résztvevők ismeretei. A tűzoltóságokon végrehajtott ellenőrzések 
alapvetően a szolgálatváltásra, a szolgálatellátásra, a továbbképzésekre, valamint a 
beavatkozások és gyakorlatok végrehajtására terjedtek ki. A megyei tűzoltósági főfelügyelő a 
Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálattal (a továbbiakban: KMSZ) közösen a tűzoltóságok 
gyakorlattervében leadott gyakorlatait 63 alkalommal ellenőrizte, beavatkozások és 
szolgálatellátások ellenőrzését 92 alkalommal hajtották végre. 
 
Az igazgatóság három alkalommal szervezett ellenőrző gyakorlatot a megye tűzoltóságai 
részére, melyeket az ellenőrző elöljáró megfeleltre értékelt. A gyakorlatok értékelése minden 
esetben differenciáltan a beavatkozó és irányító állomány részére is megtörtént. A megyei 
tűzoltósági főfelügyelő 4 alkalommal tartott főfelügyelői szemlét és az éles beavatkozások 
alkalmával 4 alkalommal vette át a tűzoltás vezetését. A főfelügyelő 13 esetben vonta be a 
KMSZ-t a beavatkozói és tűzoltás-vezetői állomány helyi szintű képzésébe. 
 
4. Önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok 
A három ÖTP rendelkezik együttműködési megállapodással a működési területileg illetékes 
HTP-val, mely értelmében az ÖTP-k tűzoltási és műszaki mentési célokra folyamatosan 
igénybe vehető, 24 órás készenléti szolgálatot ellátó, elsődleges műveleti körzettel rendelkező 
tűzoltóságok.   
 
5. Békés Megyei Tűzmegelőzési Bizottság 
Az igazgatóság tűzoltósági, illetve tűzvédelmi hatósági feladatait a Békés Megyei 
Tűzmegelőzési Bizottság (a továbbiakban: BMTB) működtetésével - mely szakmai tanácsadó, 
javaslattevő, kommunikációs szervezet – is segítjük. A BMTB kiemelt feladatként kezelte a 
szén-monoxid mérgezések, a kéménytüzek, területtüzek és a halálesettel járó események 
megelőzésével kapcsolatos feladatokat. Írott és elektronikus sajtóban tájékoztatók jelentek 
meg, a helyi televízió magazinműsorában tájékoztatók adására került sor. A BMTB és az 
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önkéntesek anyagi lehetőségeiktől függően több helyi rendezvényen jelentek meg (TFA 
legerősebb tűzoltók verseny, kék lámpás nap, lakossági fórumok). Ezen túl hangsúlyt fektetett 
a megyei szintű írott és elektronikus média megjelenésekre (szakmai konferencia, aratási 
konzultációk, szabadtéri rendezvények, középmagas lakóépületek, tűzoltási felvonulási 
útvonalak követelményei, stb.). 
 
A BMTB – melyben a megyei katasztrófavédelem mellett társszervek, együttműködők, 
szakmai szövetségek, média képviselői is részt vesznek - működtetésével legfőbb célunk a 
hatékony prevenció, az élet, a testi épség és az anyagi javak védelmének szolgálata, valamint 
figyelemfelhívás a környezetet veszélyeztető hatásokra. 
 
 
III/2. MEGYEI FŐÜGYELETI ÉS MŰVELETIRÁNYÍTÓ TEVÉKENYSÉG, 

KATASZTRÓFAVÉDELMI MŰVELETI SZOLGÁLAT 
 
A megyei fő- és műveletirányító ügyelet a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságon 
berendezett Tevékenység Irányító Központban látja el feladatait, ahová az országban működő 
két hívásfogadó központból (Miskolc, Szombathely) futnak be a segélyhívások. A két 
központ a 112-es egységes európai, valamint a 105-ös – előzőleg közvetlenül a 
katasztrófavédelem megyei műveletirányító ügyeleteire befutó – segélyhívószámra érkező 
telefonokat is kezeli.  
 
A KMSZ olyan megyei hatáskörrel rendelkező szolgálat, mely magasabb szintű 
káresemények irányítását segítő és végrehajtó tevékenységet folytat és tűzoltósági, 
katasztrófavédelmi műveletirányítási, és beavatkozás-elemzési feladatokat lát el. A 
káresemény helyszínén a tűzoltó állomány biztonságosabb beavatkozását felügyeli és 
ellenőrzi. A káresemény során a szolgálat elsődleges feladata a tűzoltás-vezetésre jogosult 
vezetők irányítással összefüggő, önálló tevékenységének megfigyelése. A KMSZ irányító 
tanácsaival segíti a tűzoltás vezetőjét a káreset felszámolásában, valamint figyelemmel kíséri 
a beavatkozó tűzoltói állomány tevékenységét, indokolt esetekben átveszi az irányítást. 
Katasztrófa esetén a helyszínre érkezést követően azonnal megkezdi a katasztrófa komplex 
felszámolásának irányítását. 
 
Összességében a megyei fő- és műveletirányító ügyelet az elmúlt évben automata tűzjelző 
lemondást, karbantartást, üzembe helyezést 1796, PAJZS adatlapot 4586 esetben kezelt. A 
KMSZ 2017-ben 63-szor végzett gyakorlat ellenőrzést, 166 esetben folytatott káreseti 
tevékenységet és 21-szer vette át beavatkozás irányítását. A beavatkozó állomány szakmai 
felkészültségét, szolgálatellátását, beavatkozását összesen 92 esetben ellenőrizte. A KMSZ 
káreseti helyszíni szemlét, illetve helyszíni ellenőrzést 56 esetben végzett, valamint 29 
tűzvizsgálati eljárást folytatott le, melyből 4 eset áthúzódott 2018. évre. 
 
 Tűzvizsgálati tevékenység 
Az év folyamán összesen 29 esetben indítottunk tűzvizsgálati eljárást. Az eljárások indokait 
vizsgálva 13 esetnél bűncselekmény gyanúját, 2-nél halálesetet, 4 esetben III-as, illetve 
magasabb megvalósult riasztási fokozat és 10 esetben szakmai indokot rögzítettünk.  
 
A lezárt tűzvizsgálati eljárások során megállapítható, hogy 1 esetben dohányzás, 14 esetben 
nyílt láng, 4 esetben elektromos energia, 2 esetben hőtermelő berendezés által keletkeztek a 
tűzesetek, valamint 4 esetben ismeretlen a tűz keletkezési oka.  
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III/3. POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET 
 

1. Megye veszélyeztetettsége 
A megye földrajzi elhelyezkedéséből adódóan, a lakosságot fenyegető természeti katasztrófák 
és veszélyhelyzetek vonatkozásában leginkább az ár- és belvízi elöntésekkel, valamint a 
rendkívüli időjárási viszonyok okozta viharokkal, a civilizációs eredetű veszélyeztető 
tényezők közül különös tekintettel az ipari vonatkozású tűz, robbanás és mérgező anyagok, 
valamint a veszélyes áru szállításával kapcsolatos káreseményekkel kell számolni. 

2. Kiemelt feladatok 
 

a) Települések katasztrófavédelmi sorolása, veszélyelhárítási tervezés  
A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásával kapcsolatban a települések 
javaslataikat, valamint a besorolásban érintett együttműködő szervek és szervezetek 
állásfoglalásaikat megküldték, melyek figyelembe vételével az igazgatóság a felülvizsgálatot 
végrehajtotta. Ennek eredményeként megállapítható, hogy nem volt indokolt a települések 
katasztrófavédelmi osztályba sorolásnak módosítása. 
 
A besoroláshoz kapcsolódóan rendelkezünk a kockázatelemzések eredményeire épülő 
veszély-elhárítási tervrendszerrel, települési, helyi védelmi bizottsági, katasztrófavédelmi 
kirendeltségi és megyei védelmi bizottsági szinten. E tervek valamennyi megyei és helyi 
szintű elemének felülvizsgálata 2017-ban megtörtént.  
 
A téli rendkívüli időjárás kezelése érdekében a megye kockázati helyszíneinek 
beazonosításával a katasztrófavédelmi mentési, rendőrségi biztosítási feladatok ellátása 
érdekében intézkedési tervet készített az igazgatóság a rendkívüli közlekedési események 
kezelésére, felszámolására. 
 
A területi veszély-elhárítási tervben foglalt árvízi védekezési feladatok végrehajthatósága 
érdekében, annak humán és technikai igénye alapján, eljárásrendet dolgoztunk ki. Ebben 
rögzítettük a bevonásra tervezett erők sorrendisége mellett annak adatbázisát is. 
 

b) Polgári védelmi szervezetek felkészítése és riasztási gyakorlata 
A polgári védelmi szervezetek felkészítésére vonatkozóan megállapítható, hogy a 2013-2015-
ös három éves ciklusban Békés megye összes településén valamennyi polgári védelmi 
szervezet egységtípusonkénti szakkiképzése és teljes létszámra vonatkozó riasztási gyakorlata 
megvalósult.  
 
A fentiekkel összhangban, eleget téve a jogszabályi kötelezettségünknek a vezetői- és 
szakkiképzések, továbbképzések mellett az éves riasztási gyakorlatok rendszerét is 
fenntartottuk. Ennek megfelelően 2016. őszén, október és novemberi hónapokban a települési 
polgári védelmi szervezetek egységei közül települési polgári védelmi parancsnokságokba és 
az infokommunikációs egységekbe beosztott összesen 1200 állampolgár riasztási gyakorlatát 
és továbbképzését hajtotta végre az igazgatóság.  
 
Ezt követően 2017-ben a köteles polgári védelmi szervezetek lakosságvédelmi és logisztikai 
egységekbe beosztott állampolgárainak felkészítési feladataként 2800 fő állampolgár riasztási 
gyakorlatát és továbbképzését végezte el az igazgatóság a november végéig terjedő 
időszakban. 
 

c) Közfoglalkoztatottak katasztrófavédelmi felkészítése  
2017. március 30-tól április 28-ig összesen 19 településen 1923 állampolgár részvételével 
végrehajtásra került az ár- és belvíz elleni védekezésbe bevonható, az önkormányzatok 
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részére rendelkezésre álló közfoglalkoztatottak katasztrófavédelmi felkészítése. A 
felkészítéseket a KÖVIZIG Erőforrás Igénybevételi Tervének megfelelő településeken 
kerültek megtervezésre, végrehajtásra. Szükség esetén a felkészített állampolgárok az 
általános polgári védelmi kötelezettség alapján kerülhetnek bevonásra a vízkár-elhárítási 
feladatokba. 
 

d) Közösségi szolgálat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Gyakorlatok 

 
a) Mentőosztag gyakorlat 

2017. február 28-án Orosháza-Kiscsákó településrészen a téli rendkívüli időjárás 
katasztrófavédelmi mentési feladatoknak gyakorlása céljából mentőosztag gyakorlatot hajtott 
végre az igazgatóság 64 fő részvételével. Ekkor a katasztrófavédelem helyszíni irányító 
törzsének alkalmazása mellett együtt gyakoroltak a közútkezelő, tűzoltóság, a rendőrség, a 
honvédség, a Körös és a Dél-Békés Mentőcsoportok, az áramszolgáltató kijelölt egységei, 
szervezetei, valamint a település polgári védelmi szervezetei is, amely a polgári védelmi 
szakterület – megyei szintet tekintve - országosan egyedülálló gyakorlata volt. 
 

b) Körös Mentőcsoport nemzeti újraminősítő gyakorlata 
A nemzeti minősítő rendszer keretében szervezett, öt évente kötelezően végrehajtásra kerülő, 
minősítést megújító törzsvezetési és terepgyakorlatot teljesített Mezőhegyesen a Körös 
Mentőcsoport 42 tagja, melyen a BM OKF minősítést végző szakemberei előtt zajlott.  
 

 
 

A Körös Mentőcsoport tagjai a Nemzeti Minősítő Oklevéllel 

Továbbra is kiemelt feladatként 
kezelte az igazgatóság a közösségi 
szolgálattal kapcsolatos tevékeny-
séget, mely során az érettségi vizsga 
előtt álló diákok 50 órában 
megismerkedhettek a katasztrófa-
védelem felépítésével és fela-
datrendszerével, valamint a tűzoltók 
munkájával. 2016-ban és 2017-ben 
érezhető volt a fogadóintézmények 
számának növekedése megyénkben, 
összesen 35 tanintézményből 889 diák 
teljesített közösségi szolgálatot. 
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A gyakorlat az együttműködési feladatok keretében egyben otthont adott a járási 
mentőcsoportok éves ismétlő gyakorlatának is. 
 

c)  HUSZÁR, HUNOR gyakorlatok 
2017. február 27-től március 02-ig az EU polgári védelmi mechanizmusának keretében 
szervezett, INSARAG irányelv szerint végrehajtott gyakorlaton vett részt Észtországban a 
HUSZÁR Mentőszervezet 2 fő Békés megyei tagja. 
 
2017. május 15-19-ig az ENSZ INSARAG irányelv keretében szervezett, újraminősítő 
gyakorlaton vett részt Budapesten és Hajdúszoboszlón a HUNOR, illetve a HUSZÁR 
Mentőszervezet 6, illetve 2 fő Békés megyei tagja.  
 
2017. június 12-16-ig az EU polgári védelmi mechanizmusának keretében szervezett, 
INSARAG irányelv szerint végrehajtott gyakorlaton vett részt Portugáliában a HUNOR 
Mentőszervezet 6 fő Békés megyei tagja. 
 

d) Mentőcsoportok alkalmazásai 
Békés megyében tavaly összesen 13 alkalommal került sor a megyei és járási mentőcsoportok 
részleges alkalmazására. Az alkalmazások főként viharkár felszámolásaként, eltűnt személyek 
keresésére kutyás területkutatásként, drónos légi felderítésként és kutató búvár alkalmazásával 
végrehajtott víz felszín alatti kutatásként jelentkeztek.  
 
 
III/4. INTEGRÁLT HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉG 

 
1. Általánosságban 
Az igazgatóság és helyi szervei, mint integrált katasztrófavédelmi hatóság tűzvédelmi, 
iparbiztonsági és vízügyi, vízvédelmi hatósági, valamint szakhatósági ügyekben járnak el. A 
hatósági tevékenységet végző személyi állomány egységes jogértelmezése, ügyfélbarát és az 
integrált szemléletének kialakítása céljából, céltudatos képzési programok valósultak és 
valósulnak meg a szakterületnél. 
 
A helyi szervek hatósági munkáját nagy részben a tűzvédelmi szakterület, valamint az 
iparbiztonság veszélyes áru szállítással kapcsolatos feladatai jellemezték A területi szerv 
hatósági ügyeit főként a kiemelt beruházások, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásaitól 
való eltérési engedélyek, a tűzvédelmi szakvizsgázatással, kéményseprő-ipari felügyelettel, az 
időszakos pirotechnikai eljárásokkal, a tűzvizsgálati helyszíni szemlékkel és eljárásokkal, a 
veszélyes anyagokat használó üzemekkel, valamint a vízügyi és vízvédelmi eljárásokkal 
kapcsolatos feladatok adták. 
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Az elmúlt években a lefolytatott hatósági engedélyezési eljárások (2017. év: 3288 db), a 
kiadott szakhatósági állásfoglalások (2017. év: 1225 db), valamint a végrehajtott hatósági 
ellenőrzések (2017. év: 3216 db) száma is folyamatosan emelkedett. 
 
Hatósági munkánk során az engedélyezési eljárások, az ellenőrzések számainak folyamatos 
növekedése azt igazolja, hogy az ilyen jellegű tevékenységre a lakosság biztonsága, 
biztonságérzetének fenntartása érdekében folyamatosan szükség van.  
 
2. Tűzvédelmi hatósági szakterület 
Kiemelkedő hatósági tevékenység volt tűzvédelmi szakterületen a lefolytatott tűzvédelmi 
ellenőrzések, melyek száma 1966 db. Ezen túl 607 tűzvédelmi szakhatósági állásfoglalás 
került kiadásra. A kiemelt beruházásokkal kapcsolatosan tűzvédelem területén 2017. évben 5 
hatósági engedélyt és 24 szakhatósági állásfoglalást adott ki az igazgatóság. 
 

a) Építésügyi eljárások 
A szakhatósági ügyek közül az előző évek csökkenését követően ismét kiemelkedtek az 
építésügyi-használatbavételi engedélyezések, számuk elérte a 254 darabot, az eljárások mind 
ÉTDR rendszerben kerültek lefolytatásra. 
 

b) Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírások alóli eltérési engedélyezések 
Az igazgatóság tavaly 7 jogszabály alóli eltérési engedélyezési eljárással kapcsolatosan adott 
ki határozatot. Mindegyik eljárás feltételekkel való engedélyezéssel zárult le, a biztonsági 
szint megtartása mellett, az anyagi javak védelmének figyelembe vételével, a tervezői 
szabadságnak teret engedve a vonatkozó normáknak megfelelően. 
 

c) Kéményseprő ipari szolgáltatás hatósági felügyelete 
A megye területén 2 kéményseprő-ipari szolgáltató és a katasztrófavédelem kéményseprő-
ipari szerve végzi a kéményseprő-ipari tevékenységet. A két szolgáltató a megye 75 
településéből 73 településen végezte a kéményseprő-ipari ellátást. 2017. március 10. óta 
Békés megye hetvenhárom települése is a katasztrófavédelem kéményseprő-ipari szervének 
ellátási köréhez tartozik, Gádoros és Békéssámson kivételével. 
 
A kéményseprő-ipari tevékenység folyamatos hatósági felügyelete és az ellátás 
megfelelőségének vizsgálata eredményeképpen megállapítást nyert, hogy a tevékenység 
végzése a jogszabályi feltételeknek megfelel. 
 

d) Kéménytűz és szén-monoxid káreseménnyel kapcsolatos feladatok 
Békés megye illetékességi területén összesen 39 kéménytűz és 18 szén-monoxid szivárgáshoz 
kapcsolódó káresemény ügyében indult eljárás a szolgáltatóval vagy használóval szemben. A 
káresemények során személyi sérülés 5 esetben történt szén-monoxid szivárgással 
összefüggésben, míg haláleset nem következett be. 
 

e) Pirotechnikai eljárások 
Pirotechnikai termékekhez kapcsolódóan a megyében raktározás, tárolás tevékenységet 5 
engedélyes végez. Évközben a pirotechnikai termékek felhasználásának ügyében 20 
szakhatósági állásfoglalás került kiadásra, melyet minden esetben helyszíni szemle előzött 
meg. 
 
Az év végi forgalmazáshoz kapcsolódóan az igazgatóság 31 szakhatósági állásfoglalást adott 
ki, melyeket a forgalmazás időszakában 31 helyszínen ellenőrzött. Az ellenőrzések 
alkalmával szabálytalanság feltárására egy esetben került sor, azonban elmondható, hogy a 
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következetes hatósági jelenlétnek köszönhetően az ez irányú szabálytalanságok száma 
csökkenő tendenciát mutat. 
 

f)  Szabadtéri rendezvények 
Tavaly az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján, a szabadtéren és az épületekben 
megtartott rendezvényekkel kapcsolatban több, mint 100 esetben érkezett biztonsági 
tervdokumentáció és tűzvédelmi szabályzat kiegészítés az elsőfokú hatóságokhoz, az illetékes 
katasztrófavédelmi kirendeltséghez tájékoztatás céljából, amelyek minden esetben a 
rendezvény kezdetéig továbbításra kerültek az igazgatóság tevékenységirányítási központjába 
és a működési terület szerinti tűzoltóságokra.  
 
A megyében a legnagyobb lakosságot érintő rendezvények a Gyulai Kisüsti Pálinkafesztivál, 
a Csabai Sör- és Csülökparádé, a Csabai Kolbászfesztivál, a Kenyérünnep Orosháza, valamint 
a Medgyesegyházi Dinnyefesztivál. A helyi szervek állománya a rendezvény biztonságos 
lebonyolítása érdekében a követelmények maradéktalan megvalósulását vizsgálta. A 
szabadtéri rendezvények során személyi sérülés és tűzeset nem történt. 
 

g) Betakarítási munkálatokhoz kapcsolódó ellenőrzések 
A helyi szervek a nyári betakarítási munkákkal kapcsolatos tűzvédelmi ellenőrzéseket az 
országos szerv által meghatározott szempontok szerint végrehajtották. Az ellenőrök kiemelt 
figyelmet fordítottak az aratásban résztvevő mezőgazdasági erő- és munkagépek műszaki 
állapotára, valamint az aratás ideje alatt betartandó tűzvédelmi jogszabályi előírások 
betartására. Tűzbiztonsági konzultáció lehetősége folyamatosan biztosított volt a 
magánszemélyek és a gazdálkodó szervezetek részére. A konzultációkon többek között szó 
esett a betakarítással kapcsolatos tűzesetek tapasztalatairól, valamint a hatósági jogszabályi 
változásokról. 
 

h) Faipari létesítmények ellenőrzései 
A helyi szervek 2017. július 31-ig az illetékességi területén lévő faipari létesítmények 
telephelyein tűzvédelmi célellenőrzést hajtottak végre. A célellenőrzések tervezése során azon 
létesítmények körében volt szükséges az ellenőrzéseket végrehajtani, ahol a végtermék 
gyártása valamilyen tűzveszélyes tevékenységgel jár, valamint a raktározott, felhasznált 
alapanyag mennyisége a létesítmény alapterületének legalább 50%-a. Az ellenőrzés 
megállapította, hogy a gazdasági társaságoknál a tűzoltás-műszaki mentés feltételei, és a 
raktározás tárolás szabályainak betartása megfelelő, folyamatosan törekednek a tűzvédelmi 
szabályok betartására. 
 

i) Mezőgazdasági létesítmények ellenőrzései 
A mezőgazdasági létesítmények ellenőrzése során megállapításra került, hogy az ellenőrzés 
alá vont gazdasági szervezetek a fő bevételi forrásukat jelentő mezőgazdasági termeléshez 
kapcsolódó tárolásra használt építményeket tűzvédelmi szempontból megfelelően kezelik, 
arra figyelmet fordítanak. Az ellenőrzések időpontjában (betakarítás előtt) a tárolási 
szabályokat betartották, a tárolási feltételek szabadtéren, vagy színben adottak.  
 

j) Bölcsődék, óvodák tűzvédelmi ellenőrzése 
A bölcsődék, óvodák tűzvédelmi ellenőrzését a helyi szervek 72 helyszínen végezték el. Az 
ellenőrzések 59 kisebb súlyú szabálytalanságot tártak fel. A szerzett tapasztalatok alapján 
megállapítható, hogy az előzetesen meghirdetett tűzbiztonsági konzultáció és az intézmények 
részére előzetesen megküldött ellenőrzési segédlet nagyban segítette az intézmények 
felkészülését a tűzvédelmi ellenőrzésekre. 
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k) Szabadtéri tüzek megelőzésével összefüggő feladatok 
Az igazgatóság által meghatározottak szerint a területtüzek vizsgálatát és ellenőrzését a helyi 
szervek már 2012. évben (452 káresemény) tudatosan megkezdték azzal a céllal, hogy a 
megyében a lakosság megismerje az ezzel kapcsolatos jogait, kötelezettségeit, és ezáltal a 
káresemények elfogadható szintre csökkenjenek.  
 
A területtűzzel kapcsolatos események száma 2017-ben 272 volt. A szabadtéri tűzesetek 
számának csökkentése érdekében az igazgatóság az önkormányzatok helyi rendeleteinek 
megalkotásához megkeresésre szakmai segítséget nyújtott, továbbá tájékoztató kiadványt 
készített, melyet a célcsoportokhoz elektronikusan eljuttatott. A települések képviselő-
testülete előtt beszámoló tűzoltóparancsnokok a szabadtéri tüzek számának csökkentésére 
vonatkozóan tájékoztatást adtak. 
 
Az önkormányzati rendeletek vizsgálatának tapasztalata, hogy a tűzoltóságok működési 
körzete szerinti települések vonatkozásában 81 önkormányzat szabályozza belterületén, illetve 
közigazgatási területén a szabadtéri tűzgyújtást, égetést, amely megléte alapján van lehetőség 
szabadtéri égetésre. 
 

l) Együttműködés a társhatóságokkal, civil szervezetekkel 
A hatósági állomány folyamatosan kapcsolatot tartott a társhatóságokkal, többek között a 
rendőrség helyi szerveivel, az önkormányzatok jegyzőivel, a Békés Megyei Kormányhivatal 
főosztályaival és a Járási Hivatalokkal. A fenti társhatóságokkal 2017. évben több közösen 
szervezett ellenőrzés (zenés-táncos szórakozóhelyek, szabadtéri rendezvények, közérdekű 
bejelentések kivizsgálása, szociális intézmények hatósági felügyelete) került megtartásra. 
 
A BM OKF és a Magyar Mérnöki Kamara, valamint a Magyar Építész Kamara közötti 
együttműködés célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a Békéscsabai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség hatósági osztálya 2017. évben a Magyar Mérnöki Kamara békés megyei 
tagszervezetével április 5-én közös továbbképzést tartott. 
 
2017. július 17-én előzetes egyeztetést folytatott a Békéscsabai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség és a Lakásszövetkezetek Békés Megyei Szövetségének képviselői Békéscsabán a 
közeljövőben több, mint 60 épületet érintő, pályázati forrás bevonásával megvalósuló 
társasházak energetikai célú felújítása kapcsán. Hasonló rendezvények kerültek megtartásra 
szeptember hónapban mind megyei, mind helyi szinteken, ahol a „társasházak napja” 
rendezvénysorozat keretében, megyében végzett társasházi ellenőrzések tapasztalatairól esett 
szó, illetve számba vételre kerültek azok a főbb témakörök, amelyek az ilyen lakóközösségek 
mindennapjaiban leginkább felmerülhetnek. 
 
2017. szeptember hónapban a katasztrófavédelmi kirendeltségek tűzbiztonsági konzultációt 
szervezetek a bölcsődék és óvodák vezetői részére. A személyes találkozóval, a 2017. október 
hónapban végrehajtott tűzvédelmi ellenőrzésekre történő felkészüléshez nyújtottak segítséget. 
 
3. Iparbiztonsági hatósági szakterület 

 
a) Veszélyes áruszállítás ellenőrzése 

A veszélyes áru szállítás ellenőrzése - mely közúton és vasúton van jelen megyénkben - 
elsődlegesen a közlekedésben résztvevők biztonsága érdekében szükséges, valamint ezen 
útvonalak környezetében élő állampolgárok életének és anyagi javainak védelmét szolgálja. 
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b)  Közúti ellenőrzések 
2017-ben összesen 104 közúti és 57 telephelyi ellenőrzést hajtott végre az igazgatóság, 
melyek során 205 közúti veszélyes árut szállító jármű vizsgálata történt meg. Az ellenőrzések 
során tapasztaltakkal kapcsolatban 12 esetben vált szükségessé hatósági intézkedés 
foganatosítása. A megye mezőgazdasági jellegéből adódóan 152 mezőgazdasági vontató 
ellenőrzésére került sor, mely járműveknél 6 esetben tűzvédelmi szabálytalanság került 
megállapításra. 
 

c) Vasúti ellenőrzések 
2017. évben 2267 veszélyes árut szállító vasúti kocsi ellenőrzését végeztük el. Az ellenőrzött 
vasúti kocsik számának emelkedéséhez két országos, valamint a folyamatos határellenőrzési 
akció is hozzájárult. A vasúti veszélyesáru-szállítási szabályok megsértése miatt 25 esetben 
vált szükségessé hatósági intézkedés. 
 

Végrehajtott ellenőrzések
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A veszélyes áruszállítás során feltárt hiányosságok az elmúlt években csökkenő tendenciát 
mutatnak, azonban a fenti számok igazolják a hatóság jelenlétének szükségességét a 
közlekedésbiztonság jelenlegi szintjének megtartása, illetve további fokozása érdekében. 
 

d) Veszélyes üzemek 
Békés megye területén 24 veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem folytat tevékenységet, 
melyek esetében az igazgatóság részt vett az üzemek súlyos káresemény és belső védelmi terv 
gyakorlatain, szükség szerint összevonva egy külső védelmi terv gyakorlattal is. A felső és 
alsó küszöbértékű üzemekben minden évben időszakos hatósági ellenőrzést tart az 
igazgatóság. Folyamatos ellenőrzés alatt állnak az üzemekben végrehajtott fejlesztések, 
melyeknek a célja a biztonságos üzemeltetés. Több esetben, társhatóságok részvételével 
supervisori ellenőrzést tartottunk, mely során valamennyi, jogszabályban rögzített előírás 
ellenőrzése megtörténik. 2017 évben súlyos ipari baleset nem történt. 
 

e) Kritikus infrastruktúra védelme 
Kritikus infrastruktúrák (létfontosságú rendszerelemek) alatt olyan, egymással 
összekapcsolódó, interaktív és egymástól kölcsönös függésben lévő infrastruktúra elemek, 
létesítmények, szolgáltatások, rendszerek és folyamatok hálózatát értjük, amelyek az ország 
(lakosság, gazdaság és kormányzat) működése szempontjából létfontosságúak és érdemi 
szerepük van egy társadalmilag elvárt minimális szintű jogbiztonság, közbiztonság, 
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nemzetbiztonság, gazdasági működőképesség, közegészségügyi és környezeti állapot 
fenntartásában.  
 
Kritikus infrastruktúrának minősülnek azon hálózatok, erőforrások, szolgáltatások, termékek, 
fizikai vagy információtechnológiai rendszerek, berendezések, eszközök és azok alkotó 
részei, melyek működésének meghibásodása, megzavarása, kiesése vagy megsemmisítése, 
közvetlenül vagy közvetetten, átmenetileg vagy hosszútávon súlyos hatást gyakorolhat az 
állampolgárok gazdasági, szociális jólétére, a közegészségre, közbiztonságra, a 
nemzetbiztonságra, a nemzetgazdaság és a kormányzat működésére.  
 
A megyében hét nemzeti létfontosságú rendszerelem kijelölése történt meg.  
 
Az infrastruktúrát érintő eseményekkel kapcsolatban elmondható, hogy tavaly 11 esetben 
történt közüzemi gázvezeték sérülés. A sérüléseket követő szemle jegyzőkönyvben kerültek 
rögzítésre azok, melynek kiértékelését követően az igazgatóság helyi szervei hatósági eljárás 
megindításáról döntöttek. Ez alapján tárgyévben a helyi szervek 2 alkalommal, a rendőrség 
szintén 2 alkalommal tett feljelentést rongálás miatt. 
 
4. Vízügyi és vízvédelmi hatósági szakterület 
A vízügyi engedélyezési eljárásokban a korábbi éveknek megfelelően, a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvényben (Vgtv.) és annak végrehajtási jogszabályaiban 
meghatározott, és az igazgatóság feladatkörébe utalt vízgazdálkodási hatósági jogkör 
gyakorlásával összefüggő feladatokat végeztük. 
 
A felszíni vízvédelmi tevékenység során jellemzőn a szennyvíz, használtvíz kibocsátások 
engedélyezésével kapcsolatos műszaki, hatósági feladatokat láttunk el, kibocsátási 
határértékeket állapítottunk meg önálló eljárásban, egységes környezethasználati 
engedélyben, vagy a vízjogi engedélyezési eljárás alkalmával.   
 
Önálló eljárásban szennyvíz kibocsátási engedélyt adtunk ki, míg vízjogi engedélyezési 
eljárás keretében kibocsátók tervezési és üzemeltetési feltételeit határoztuk meg. 
Önellenőrzési tervet hagytunk jóvá, valamint üzemi kárelhárítási tervet bíráltunk el. 
Felülvizsgáltunk, illetve határozattal jóváhagytunk szennyezés csökkentési ütemterveket, 
valamint szennyvízbírság határozatot készítettünk. 
A vízvédelmi feladatkörbe tartozó ügyekben (építésügyi, hírközlési, közlekedési, bányászati, 
villamosvezetékek, gázvezetékek, tartályok, trágyatárolók, földhivatali, erdészeti, halászati 
örökségvédelmi ügyekben stb.) szakhatósági állásfoglalásokat adott ki az igazgatóság. 
 

a) Ivóvízminőség javító program eljárásai és további kiemelt beruházások 
A Közép-Békési Térség Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás kérelme alapján 
történtek az ivóvízminőség-javító beruházások engedélyezései. 2017. évben 2 eljárás indult a 
tárgyi témában, amelyből egy üzemeltetési engedély visszavonása és egy a regionális vízmű 
rendszer üzemeltetési engedélyének a kiadására irányult. Az igazgatóság illetékességi 
területén a beruházások befejeződtek, a vízmű rendszerek üzemelnek. 
 

b)  Ellenőrzések 
Vízügyi hatósági szempontból a 72/1996. (V. 22). Korm. rend. 21. §-a szerinti felügyeleti 
kategóriákba tartozó vízilétesítmények ellenőrzései a saját ütemtervnek megfelelően, éves és 
havi bontásban készült ellenőrzési terv alapján kerültek lefolytatásra. Az igazgatóság a 2017. 
évre tervezett vízügyi- és vízminőség-védelmi felügyeleti ellenőrzéseket terven (190 db) felül 
208 ellenőrzéssel hajtotta végre. 
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A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelmével kapcsolatban az 
igazgatóság részére 2017. évben 12 db ellenőrizendő tartási hely került kijelölésre. A 
helyszíni ellenőrzések lefolytatására 2017. október hónapban került sor. Az ellenőrzések 
során 2 esetben állapított meg az igazgatóság nem megfelelőséget silótárolóval kapcsolatban, 
mely esetben intézkedtünk a hiányosságok megszüntetésére. 
 
Az ellenőrzések során az ellenőrzöttek részéről együttműködő, munkánkat segítő magatartást 
tapasztaltunk. Az ellenőrzöttek a feltárt hiányosságok kijavítását, pótlását önként vállalták, azt 
többnyire határidőben teljesítették vagy határidő módosítást kértek. 
 
5. Polgári védelmi szakterület 
 

a) Csapadékvíz-elvezető rendszerek kockázati ellenőrzése 
A települések csapadékvíz elvezető rendszere kritikus helyeinek ellenőrzését 2013. óta 
minden év első hónapjaiban az igazgatóság helyi szervei a megelőző évek önkormányzati és 
tűzoltói beavatkozásainak elemzése alapján hajtják végre. Az ellenőrzés 2017-ben valamennyi 
I. és II. belvízi katasztrófavédelmi osztályba sorolt településen megtörtént. 
 

b) Gazdasági-anyagi szolgáltatás keretében előzetesen kijelölt technikai eszközök  
telephelyi ellenőrzése 

A polgármesteri határozattal kijelölt technikai eszközök ellenőrzését végzi az igazgatóság 
minden évben az árvíz elleni védekezés és a rendkívüli téli időjárásra való felkészülés 
jegyében valamennyi járásban.  
 
Ennek során évente tavasszal ellenőrzésre kerülnek a teherszállításra alkalmas 
tehergépjárművek, ősszel a nehéz gépek vontatására és emelésére alkalmas járművek 
rendelkezésre állása, melynek eredményeképpen telephelyeiken 219 db teherautó és 39 
telephelyen lévő 67 db emelő-vontató járművek adatait vizsgálták felül a helyi szervek, 
amelyek egy esetlegesen bekövetkező, kiterjedt és elhúzódó káresemény felszámolása során 
jelentős erőtartalékot képeznek. 
 

c) Őszi védműszemlék 
Az őszi védműszemlék keretében a települések vízkár-elhárítási műveinek felülvizsgálatán 
vesz részt évről-évre az igazgatóság a megye valamennyi települési vezetőjének meghívása 
alapján.  
 
A felülvizsgálatokon valamennyi érintett települési önkormányzat és az illetékes vízügyi 
igazgatóság képviselői is részt vesznek. A szemlék az előre elkészített ütemterv alapján 
augusztustól októberig kerültek lefolytatásra. 
 

d) Befogadó helyek ellenőrzése  
Az intézményi befogadó helyek és tömegétkeztetési kapacitások helyszíni ellenőrzését 
hajtotta végre az igazgatóság 2017. II. és III. negyedévében, mely 219 intézmény 70.311 fő 
befogadási kapacitásának felülvizsgálatát jelentette. Az ellenőrzés kellő alapot nyújtott a 
2017. őszi, főképp kitelepítési és befogadási feladatokkal érintett lakosságvédelmi és 
logisztikai települési polgári védelmi egységek felkészítéséhez. 
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IV. FEJLESZTÉSEK 
 

a) Egyéni védőeszközök 
Az egyéni védőeszközzel történő ellátás helyzete folyamatosan javuló tendenciát mutat. A 
korábban használatban lévő tűzoltó bevetési védőruhák parancsnokságonként eltérő típusúak 
voltak, állapotuk is szélsőségeket tükrözött. Azonban megtörtént egy korszerű, új, hazai 
gyártású bevetési védőruha – az R13 - kifejlesztése. A központi finanszírozásnak és a saját 
beszerzésnek köszönhetően egyéni védőruha ellátás tekintetében a tűzoltóságok között 
tapasztalható különbségek kiegyenlítődtek, a beavatkozói állomány mára rendelkezik 
megfelelő méretű és minőségű egyéni védőruházattal. 
 

 
 

Békéscsabai tűzoltók az új védőruházatban 
 

b) Új gépjárművek 
KEHOP-projekt keretében az igazgatóság 2 db HEROS AQUADUX–X 4000 típusú 
gépjárműfecskendőt állított rendszerbe, így 2017. év végére megyékben valamennyi hivatásos 
tűzoltó-parancsnokság rendelkezett a magyar gyártású gépjárműfecskendővel. 

 

 
 

RÁBA-HEROS AQUADUX–X 4000 típusú gépjárműfecskendő 
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c) Új tűzoltó laktanya Szarvason 
Az ingatlangazdálkodás területén kiemelt feladatként jelentkezett az új szarvasi tűzoltó 
laktanya építése. A 2016. év végén befejeződött beruházásban megvalósult  3+1 szerállásos, 
összesen 997 m2 hasznos alapterülettel rendelkező épület – amely zöldmezős kivitelezésben 
készült - biztosítja az állomány és a készenléti szerek mai kornak megfelelő elhelyezését és 
kiszolgálását.  
 

 
 

Szarvasi tűzoltólaktanya átadó ünnepség 2018. március 24-én  
 
A várost átszelő főút közelében található új laktanyával a vonulási feltételek jelentősen 
javultak és a szarvasi tűzoltóság nyolcszázhúsz négyzetkilométernyi működési területén lévő 
nyolc település mintegy negyvenháromezer lakosának biztonsága magasabb szintre került. 
 

d)  „A” épület tető felújítás 
Az igazgatóság, a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Békéscsabai Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság elhelyezését biztosító „A” épület tető felújítása 2017. október 29-én 
fejeződött be, melynek eredményeképpen az ingatlan tetőhéjazata és csapadék-elvezető 
rendszere vált korszerűbbé. 
 

e) Orosházi laktanya felújítás 
Az igazgatóság részt vett az orosházi laktanya felújítás előkészítési és tervezési feladatai 
végrehajtásában, a beruházás műszaki leírásának meghatározásában, annak kidolgozásában, 
továbbá részt vett az ezzel kapcsolatos egyeztető tárgyalásokon. A beruházásra várhatóan 
2018. évben kerül sor, melynek eredményeképpen a laktanyaépület teljes felújítása valósul 
meg. 
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V. ÖSSZEGZÉS 

 
Az igazgatóság személyi állományának valamennyi tagja helytállt mind a normál időszaki 
feladatokban, mind a veszélyes helyzetekben a tűz- és káreseti beavatkozások során, valamint 
a beavatkozásokat követő lakosságvédelmi feladatok végrehajtásában. 
 

A 2017-es évet a tűzoltói beavatkozások szempontjából átlagon felüli évnek tekinthetjük, 
hiszen a 2584 vonulás közül július végén, augusztus elején Orosházán és néhány környező 
településen 517 esetben kérték a tűzoltók segítségét viharkárok felszámolásához, mely 
munkálatokban a járási mentőcsoportok önkéntesei is nagy számban vettek részt. 
 

Feszített határidők és munkatempó jellemezte az integrált hatósági szakterületet, azonban a 
megyében működő hatósági szakterület munkáját elődlegesen az ügyfélbarát és jogszerű 
eljárások jellemezték. A hatósági szakterület a 2017. évre meghatározott célokat, feladatokat a 
szolgáltató jellegű hatóság fejlesztését, fenntartását elvégezte. Az elvégezett feladatok alapján 
megállapítható, hogy az igazgatóság megyei, helyi hatósági szakterülete Magyarország 
szolgálatában a lakosság biztonsága érdekében végzi feladatit. 
 

A polgári védelmi szakterület a 2017. évre kitűzött valamennyi célját teljesítette, feladatai 
ellátása során kiemelten kezelte a felkészüléssel kapcsolatos feladatait, jelentkezzen az akár 
saját feladatként, akár a szakmai felügyelete alatt álló tűzoltóságok vonatkozásában, vagy más 
szervek, szervezetek felkészüléséhez kapcsolódóan. Ennek eredményeképpen hatékonyabbá 
vált a katasztrófák elleni védekezés, a bekövetkezett események hatásainak csökkentése, 
növelve ezzel a megye beavatkozó szerveinek reagáló képességét a valós alkalmazások 
esetén. 
 

Az igazgatóság állományának munkavégzését a minőségi szakmai munka fejlesztése, a 
tervszerűség, az integrált hatósági munka további fejlesztése, a magas fokú együttműködési 
készség, a hivatástudat, a prevención alapuló költséghatékonyság, a valós társadalmi 
igényekre történő reagálás és az önkéntesek nagyszámú bevonása jellemezte.  
 

Az értékelt időszakban a kitűzött célok végrehajtása, a működés pénzügyi, anyagi-technikai 
biztosítása a jóváhagyott költségvetési előirányzatok keretei között a pénzeszközök hatékony, 
optimális, takarékos felhasználása a gazdaságossági és likviditási szempontok szem előtt 
tartásával történt. 
 

Az állomány képzése tervezetten, a képesítési követelmények egyénenkénti szem előtt 
tartásával történt. Mind a beosztott, mind a vezetői állomány szem előtt tartotta a képzések 
előzetes tervezésénél a költséghatékonyságot, illetve azt a tényt, mely szerint a előmenetel 
megkerülhetetlen feltétele a folyamatos önképzés, képzés, illetve tanulás. 
 

A munkáltató biztosította az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit, különös 
figyelemmel az egyéni védőeszközök biztosítására, mely a kockázatértékelés eredményeinek 
figyelembe vételével a munkavédelmi szabályzatban rögzítésre kerültek. Az elhasználódott 
védőeszközök pótlása érdekében megrendelt védőeszközök, szakfelszerelések beszerzésével 
biztosítva volt a készenléti állomány egyéni védőeszközzel és szakfelszereléssel történő 
teljeskörű, biztonságos ellátottsága. 
 

A fentiek alapján kijelenthető, hogy az igazgatóság kitűzött fő feladatait 2017. évben magas 
szinten hajtotta végre, mellyel jelentős mértékben hozzájárult a megyében élő lakosság 
biztonságérzetének növeléséhez. A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság teljes 
személyi állománya és folyamatosan megújuló technikai eszközparkja felkészülten áll Békés 
megye és Magyarország biztonságának szolgálatában. 


