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I. Bevezetés
A Gyulai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: tűzoltóság) 2020. évi feladatait a
hatályos szabályozókban leírtaknak megfelelően hajtotta végre. A Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkaprogramjában meghatározott feladatok
helyi szintű végrehajtása, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban:
igazgatóság) és a Békéscsabai Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: kirendeltség)
stratégiai céljaihoz való igazodás a tűzoltóság célkitűzéseinek alapját képezte.
Éves tevékenységünket így egyrészt a szakmai elvárásoknak való megfelelés, másrészt a
koronavírus világjárvány okozta veszélyeztetés ideje alatti működőképesség fenntartása, a
járványügyi szabályokhoz való igazodás határozta meg. A 2020.03.12 – 2020.06.18-a között,
majd 2020.11.04-én újra életbe léptetett veszélyhelyzet teljesen új működés feltételek közé
szorította a tűzoltóság korábban megszokott köz- és tűzbiztonsági feladatellátását.
Esetszámunk éves viszonylatban a 2019-es 572-ről - örvendetes módon - 367-re csökkent. A
jelentős, 36 %-os visszaesést alapvetően elsősorban a viharkárokhoz köthető műszaki mentések
számának változása okozta.
Kiemelt feladataink között ez évben is figyelmet fordítottunk az önkéntes tűzoltó egyesületek
és a járási mentőcsoportok bevethetőségének fenntartására. A sarkadi Városi Tűzoltóegyesület
ez évben is önállóan beavatkozó egyesületként működött, míg a Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó
Egyesület szintén segítője volt a tűzoltóságnak. A Gyulai Járási Mentőcsoport Egyesület
jelentős műszaki fejlesztésként egy új VW Amarok terepjárót vett használatba, míg a tűzoltóság
egy erdőtüzes – szintén VW Amarok típusú – terepjáróval gazdagodott.
II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről
2020. évben jelentős esetszám csökkenés következett be. Ennek fő oka, hogy nem voltak
működési területünkön olyan viharok, mint a 2019-es évben, ezért a beavatkozást igénylő
műszaki mentések száma 142-vel csökkent. A tűzesetek és téves jelzések számában is
csökkenést figyelhetünk meg, míg a segítségnyújtásra történő riasztások száma tizenhárommal
nőtt.
A tűzoltóság beavatkozásait jellemzően egyes, vagy egyes kiemelt riasztásban hajtotta végre
(99,2%). Beépített tűzjelző berendezések esetén fordult elő magasabb riasztási fokozat,

azonban ezek minden esetben visszaminősített jelzések lettek, valós tűzeset egy alkalommal
sem következett be.
II-es riasztásunk az év során tíz esetben történt, ebből megvalósult esemény három volt. III-as
kiemelt riasztási fokozatú riasztás egy alkalommal, IV-es kiemelt riasztási fokozat négy esetben
lett elrendelve, V-ös kiemelt riasztás egyszer történt, - ezek tűzjelzők téves jelzéseihez történő
vonulások voltak, melyekhez a szomszédos tűzoltóságok gépjárműfecskendői nem érkeztek ki.
Épületben keletkezett tűzeseteink jellemzően családi házak, melléképületek tüzei voltak.
Tűzvizsgálati eljárás két esetben indult, egy sarkadi és egy gyulai eset kapcsán. A két tűz közül
az egyiknél emberi vétkes közreműködés történt, a másik esetben a keletkezési okot nem
sikerült megállapítani. Halálesettel járó tűzesetünk nem volt.
A tűzoltási-műszaki mentési terveink frissítésére, módosítására három esetben került sor.
Tűzesettel kapcsolatos hatósági bizonyítvány kérelmet tűzoltóságunkon 7 fő nyújtott be.
Panaszügyünk 2 db volt.
A legnagyobb kiterjedésű területtűz Lőkösháza térségében következett be, ahol tíz hektár száraz
fű, avar égett. A klasszikus értelemben vett tarlótüzek szinte megszűntek, a vegetációs tüzek
száma csökkent.
Műszaki mentéseink jellemzően - 61 esetben - viharkár és fakidőlési beavatkozások voltak.
Tizenkilenc közúti baleseti beavatkozásunk közül egy halálos kimenetelű volt, illetve egy
esetben holtest kiemelésében vettünk részt. Számos esetben kérték segítségünket lakás
felnyitásokhoz, ahol életjelet nem adó, vagy rosszul lévő és ajtót nyitni nem tudó idős
személyeken segítettünk.
Az elmúlt három év főbb statisztikai kategóriáinak számai jól rávilágítanak a tendenciákra,
illetve arra, hogy egy időjárási anomália milyen drasztikus változást tud okozni (pl. 2019. év):
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Települési bontásban 2020. évben az alábbi statisztikai adatok jelentkeztek:
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Jól látható, hogy a legtöbb esemény Gyula városhoz, illetve a másik járás járásszékhelyéhez,
Sarkad városhoz köthető.
III. Gyula város tűzvédelmi helyzete
Gyulán az éves esetszám a 2019. évi 385-ről 2020. évben 226-ra csökkent. A tűzesetek és
műszaki mentések számának alakulásáról az alábbi táblázat ad tájékoztatást:
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A tűzesetek száma minimális csökkenést mutat, a téves jelzések száma valamelyest emelkedett
(jellemzően tűzjelző berendezések jelzései miatt). A nyári viharok elkerülték Gyula városát,
így a műszaki mentések száma több, mint a felére csökkent. Örvendetes tény, hogy Gyuláról
sok év után először nem kezdeményeztek szándékosan megtévesztő segítségkérést.
Beavatkozásaink döntő többsége I-es vagy I-es kiemelt riasztási fokozatban lett végrehajtva.
Magasabb riasztási fokozatot automatikus tűzjelző berendezések jelzései miatt rendeltek el,
ezek minden esetben téves jelzésnek bizonyultak. Tűzeset tizenkilenc lakóingatlanban
keletkezett, melyek emberéletet nem követeltek. Többek között kigyulladt egy asztalos műhely,
egy garázs, illetve négy személyautót és egy autóbuszt oltottunk el. Robbanás egy esetben
történt (családi ház). Szabad területen tizenegy tűzeset történt.
Műszaki mentéseink között továbbra is a fa kidőlések/viharkárok a leggyakoribbak (37 db).
Közúti balesethez tizenöt alkalommal vonultunk, szénmonoxid veszély miatt hét esetben
avatkoztunk be. A mentőszolgálat kérésére sérült/beteg személy mozgatása és lakás felnyitása
12 esetben fordult elő. Életmentést hajtottunk végre vízből, egy személyt megmentve, de
vonultunk omlásveszélyes házhoz, gázszivárgásokhoz, vasúti sínen rekedt autóhoz és értékes

állatok mentéséhez is.
Gyula város tűzvédelmi helyzetét stabilnak értékelem. Beavatkozásaink 2020. évben is
szakszerűek és hatékonyak voltak.
IV. Az állomány képzése, képzettsége, gyakorlatok végrehajtása
A tűzoltóságon mindenki rendelkezik a beosztásának megfelelő végzettséggel. A
tűzoltóparancsnokság törzs állománya - csak úgy, mint a szolgálat- és rajparancsnoki,
szerparancsnoki kar - stabil.
2020. évben a tűzoltóság személyi állományának rendszeresített létszámában változás nem állt
be: az továbbra is 65 fő volt. Hivatali munkarendben a törzs öt tagja dolgozik, illetve a
tűzoltóság mindennapi tevékenységét négy fő közfoglalkoztatott munkatárs segíti.
Tűzoltóságunkon 2020.08.01-én három újonc tűzoltó kezdte meg szolgálatát.
Az új, erdőtüzes terepjáró szolgálatba állításához egyrészt kezelői képzettséget, másrészt
vezetéstechnikai tréningen való részvételt kellett teljesíteni.
Képzésünk az országos tematika szerint valósult meg, így 15 db. ún. ciklikus képzést és számos
rendkívüli oktatásokat hajtottunk végre (tűz-és munkavédelem, Kresz oktatás, Covid-19 eljárási
és cselekvési tervek ismertetése, CO és kéménytűzzel kapcsolatos változások, nagyfeszültségű
akkumulátorok gyártásának, tárolásának szállításának sajátosságai, beavatkozás téli időjárási
viszonyok esetén stb.). A hét első három napján elméleti képzéseket, csütörtökön különböző
típusú gyakorlatokat tartottunk (külső gyakorlataink a veszélyhezeti időszakban elmaradtak).
Pénteken a szakfelszerelések karbantartását hajtottuk végre, szombaton körletrendezés történt.
Szerelési foglalkozás a hét hat napján volt. Az év során mindhárom szolgálati csoport
vonatkozásában két alkalommal volt konfliktus kezelési tréning.
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parancsnokságunkon a helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatok megtartása jelentős
mértékben korlátozódott. A három szolgálati csoport összesen 22 db helyismereti és
mindhárom csoport 2-2 db szituációs gyakorlatot hajtott végre. Rocsó kezelési gyakorlatok
végrehajtására márciusban, júliusban és augusztusban került sor, Szanazugban.

Ősszel a tíz emeletes épületekben történő beavatkozások begyakorlása érdekében soron kívüli
helyismereti foglalkozásokat, és hat alkalommal szerelési foglalkozást tartottunk. Ezen
foglalkozások célja egy egységes jellegű, gyors reagálást eredményező beavatkozási séma
kidolgozása volt.
Novemberben került sor a Gyulahús Kft., 5700 Gyula, Kétegyházi út 3. szám alatti üzeme külső
védelmi tervgyakorlat megtartására.
Beavatkozásaink során 2020. évben is kiemelkedően jó együttműködést folytattunk a
mentőszolgálat és rendőrség munkatársaival. Közös bemutatók és gyakorlatok sajnálatos
módon nem valósultak meg.
V. Propaganda tevékenység, egyéb események
Katasztrófavédelmi Közösségi Szolgálaton 62 órában csupán öt fő vett részt. A
katasztrófavédelmi szakmai gyakorlat 2020-ban a járvány miatt elmaradt.
A Gyulai Hírlapban ez évben is heti rendszerességgel jelentek meg a tűzoltóság munkájával
kapcsolatos hírek. A Sarkad Város című hetilapban 16 db különböző témájú cikk, a Sarkadi
Televízióban 2 hír és információ jelent meg a katasztrófavédelem munkájáról.
2020.10.13-án tűzoltóságunkra látogatott Dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa, aki
elsősorban a járványhelyzetre való felkészültségünket vizsgálta meg. A Biztos úr megtekintette
a laktanyát, ellenőrizte a védekezéssel kapcsolatos intézkedéseinket. A laktanyában szerzett
tapasztalata pozitív volt, melyről tájékoztatta az OKF főigazgatóját.
2020.11.02-án szemlét hajtott végre tűzoltóságunkon a főigazgatóság gazdasági főigazgató
helyettese. A laktanyát megtekintette, annak állapotát megfelelőnek, működésünket jónak
találta. A szemle során kifogást nem emelt.
VI. Együttműködés az önkéntes tűzoltó egyesületekkel, mentőcsoportok tevékenysége
A tűzoltóság működési területén továbbra is két önkéntes tűzoltó egyesület működik: a sarkadi
Városi Tűzoltóegyesület (SVÖTE) és a Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület (KÖTE). A
tűzoltósággal mindkét egyesület együttműködési megállapodást írt alá. Az önkéntes tűzoltó
egyesületek szakmai ellenőrzése, szakmai támogatása, jogszabályváltozásokról való

tájékoztatása megtörtént. A kapcsolattartás a járvány ideje alatt is folyamatos volt. Az
egyesületek technikai eszközeinek bővítése érdekében kiírt pályázatok megvalósításában
aktívan részt vettünk, azok megvalósultak.
SVÖTE
2020.07.30-án a mezőmegyeri polgári védelmi bázison nyolc fő részvételével megtörtént a
SVÖTE rendszerbe állító gyakorlatának végrehajtása. Az önállóan beavatkozó SVÖTE mentori
feladatait a tűzoltóság beosztottja látja el. Az egyesület gyakorlatot és képzést 21 esetben hajtott
végre, egy esetben a tűzoltósággal közösen.
Az egyesület ugyan folyamatosan végez toborzást, további jelentkezőket nem sikerült az
egyesület munkájába bevonni. A tűzoltóság és a kirendeltség két-két alkalommal ellenőrizte az
egyesületet.
A SVÖTE 2020. évben összesen harminc esetben vonult. Tíz esetben a tűzoltósággal közösen,
húsz esetben önállóan avatkozott be (nyolc tűzeset, tizenhárom műszaki mentés, öt eset
kiérkezés előtt felszámolt, három téves jelzés, egy szándékosan megtévesztő jelzés történt).
KÖTE
A Kötegyáni Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kötegyán község közigazgatási határán belül a
tűzoltás, polgári védelem és műszaki mentés területén segíti a tűzoltóság munkáját. Az
egyesület létszáma 31 fő, ebből az ifjúsági tagozat 4 fő. 20 főnek van valamilyen tűzoltói
képzettsége.
A KÖTE egy alap-málházási feltételeknek megfelelő gépjárműfecskendővel (MB 814 D 1000
TLF) rendelkezik, melynek felülvizsgálata megtörtént, a jármű üzemképes.
Az egyesülethez 2020. évben 10 riasztás futott be. Kilenc esetben indultak el a kárhelyre:
kétszer vissza lettek fordítva, két esetben nem történt tűzoltói beavatkozás, és 5 esetben (2
tűzeset, 3 műszaki mentési eset) avatkoztak be.
Pályázataik révén a Renault Trafic Kombi és a Nissan Vanette Cargo gépjárműveik új nyári
gumikat kaptak. Gépjárműveik, személyi- és technikai felszereléseik megfelelnek a
szabványnak, felülvizsgáltak. Tűzoltás-vezetői végzettséget és az MB TLF 1000
gépjárműfecskendőre szivattyúkezelői végzettséget két-két fő szerzett.
Első félévben a tűzoltóság egy alkalommal tartott ellenőrzést az egyesületnél. Második félévben
az egyesület átfogó ellenőrzésére került sor.

Járási mentőcsoportok, HUNOR mentőszervezet
A Gyulai Járási Mentőcsoport és a Pelikán mentőcsoport bevetésére nem került sor, az általában
ősszel esedékes mentőcsoport gyakorlat elmaradt. A HUNOR mentőszervezet munkájában
részt vevő három gyulai tűzoltó számára feladatot nem határoztak meg.
VII. A polgári védelmi feladatok ellátása
2020. év során az erőforrás igénybevételi terv pontosítása érdekében pontosítani kellett a
közfoglalkoztatásban lévő állampolgárok létszámát, a technikai eszköz erőforrásokat. Az
önkormányzatokkal közösen végrehajtottuk a gazdálkodó szervezetek kezelésében lévő
technikai eszközök helyszíni ellenőrzését, majd beosztó és felmentő határozatokat készítettünk.
Januárban került sor a települési csapadékvíz elvezető rendszerek ellenőrzésére a lakott
területeket veszélyeztető belvízi elöntések megelőzése, a bekövetkezett vízkárok mértékének
csökkentése és a hatékonyabb beavatkozás támogatásának előkészítése érdekében.
Az év elején számos településen voltak áramkimaradások, melyekkel összefüggésben a
települések közbiztonsági referensei bevonásával folyamatos adatszolgáltatást kellett nyújtani.
Sarkad Járásban a települések áramellátásával kapcsolatos iparbiztonsági problémák 01.1601.22 között 10 települést, 02.02-02.05 között 2 települést érintettek.
Az év február, valamint augusztus hónap 31-ig végrehajtottuk a Járási Lakosságvédelmi Adattár
pontosítását.
A 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján végrehajtottuk a települési és járási szintű
veszély-elhárítási
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eredményeként aktualizáltuk pl. a szervezeti adatokat, térképi- és demográfiai mellékleteket.
A települési önkormányzatokkal, a Körösi Vízgazdálkodási társulattal, a Gyulai Közüzemi
Nonprofit Kft-vel, Körös-vidéki Vízügyi Igazgatósággal együttműködve megtörtént a vízkárelhárítási létesítmények őszi felülvizsgálata.
A települések katasztrófavédelmi besorolásának felülvizsgálatát szeptemberben hajtottuk
végre. A besorolás eredményét megelőző kockázatbecslés a hivatásos katasztrófavédelmi szerv
közreműködésével történt meg. Az önkormányzatok nem kívántak módosítani a besorolásokon.

Októberben a téli időjárási viszonyokra történő felkészülés érdekében telefonon felmértük a
lakosság, illetve a közúton közlekedők ideiglenes elhelyezésére alkalmas melegedő helyek
kapacitásait. Az emelésre és vontatásra alkalmas technikai eszközök irat-bekéréses és helyszíni
ellenőrzése megtörtént.
2020. november hónapban került sor a két járásunkhoz tartozó településeken megalakított
köteles polgári védelmi szervezetek közül a lakosságvédelmi, valamint a logisztikai egységek
felkészítésére, valamint

mindkét

egység telefonon történő riasztási

gyakorlatának

végrehajtására, ami a Gyulai járásban 193 főt, a Sarkadi Járásban 190 főt érintett. A
felkészítések a vírushelyzetre való tekintettel személyes megjelenés nélkül, elektronikus
háttéranyag biztosításával valósultak meg.
A novemberi és decemberi hónapokban részt vettünk a COVID-19 vírushelyzettel kapcsolatos,
különféle intézményekben elvégzett dolgozói tesztelések során keletkezett veszélyes
hulladékok megsemmisítését célzó szállításban. A vírushelyzet 2 fő hullámában folyamatos
rendkívüli adatszolgáltatások voltak a szállítási kapacitások, hűtőkapacitások, temetkezési
szolgáltatók, befogadó helyek, étkezési kapacitások, kollégiumi férőhelyek, szociális
intézmények stb. adatainak rendhagyó pontosítása tekintetében.
Folyamatos feladatként jelentkeztek a veszélyes áru közúti és telephelyi, továbbá vasúti
szállításának ellenőrzései. Az év során a gyulai katasztrófavédelmi megbízott 11 esetben, míg
a sarkadi 4 esetben vett részt ellenőrzésen.
A járási és települési mentőcsoportok gyakorlata ez évben elmaradt, csakúgy, mint a
katasztrófavédelmi ifjúsági versenyek.
Mindkét járásban sor került a Járási Helyi Védelmi Bizottságok tavaszi és őszi soros üléseinek
megtartására. A katasztrófavédelmet érintő tájékoztatók az árvízi veszélyeztetéssel és a téli
felkészüléssel voltak összefüggésben. A tavaszi ülés a szokásos módon, míg az őszi
elektronikusan volt megtartva.
VIII. A tűzoltóság működésének tárgyi feltételei
A tűzoltóság két gépjárműfecskendővel, egy vízszállítóval és magasból mentővel, két
terepjáróval (erdőtüzes és tűzoltásvezetői), illetve egy kishajóval rendelkezik. Az eszközök

átlagkora 12 év. Ügyintéző autónkat a vírushelyzet elleni védekezés támogatására a Magyar
Mentőszolgálat részére használatra átadtuk.
A fenti felsorolásban szereplő erdőtüzes gyorsbeavatkozó terepjárónkat 2020. július 15-én
vettük át. Ez egy 3 t össztömegű, 3000 cm3-es TDI motorral ellátott, BM Heros felépítményű
könnyű, fél-terepi kategóriájú tűzoltógépjármű, mely egy 700 l-es víztartállyal, illetve egy
hordozható magasnyomású oltókészülékkel rendelkezik. A jármű csörlővel van felszerelve.
Málhájaként 4 db motoros láncfűrészt, 2 db benzinmotoros háti avaroltó készüléket, 6 db háti
puttonyfecskendőt, 1 db mentőkötelet és számos kézi szerszámot vettünk át.
2020. évi beszerzéseink közül kiemelném, hogy a legénységi edzőterembe kaptunk egy guggoló
keretet, egy boksz-zsákot, illetve több súlyt is. A futópad futófelületét kicseréltettük. Mindezek
eszközök és a futópad javítását Gyula város polgármesterének adományai voltak. Tavasszal az
összes legénységi heverő elhasználódott szivacsát újra cseréltük, - ez a Békés Megyei
Közgyűlés Elnökének támogatása valósult meg.
Az igazgatóságtól átvettünk egy Stihl HT-103 típusú teleszkópos motoros ágvágót, melyet pl.
a viharkárok felszámolásánál tudunk majd használni. A mentőhajó használatához 1-1 db új
mentőgyűrűt, horgonyt, orrfényt, navigációs fény-jelzőt és a veszteglést jelző fekete gömböt
kaptunk,

új

porszívót

vettünk,

mentőköteleket,

tömlőket

szereztünk

be,

de

új

sportfelszereléseket is vásároltunk.
Az ingatlan állapota
A laktanya állagmegóvása folyamatos volt, az az állomány és a közfoglalkoztatottak
részvételével zajlott. A legénységi hálók tiszták, légkondicionálóval ellátottak. A műhelyben
használatos szerszámgépek, kézi szerszámok, egyéb eszközök állapota és tárolása megfelelő,
az egyéni védőeszköz itt is biztosított. A kondicionáló teremben a gépek jó állapotban vannak.
2020. év során a raktárépület külső vakolatát javítottuk, illetve a tornác falburkolatát újítottuk
fel.
A tetőn elvégeztük a cserére szoruló cseréplécek cseréjét. A teherbejáró kapuját megjavítottuk,
az utcán a járműforgalomra figyelmeztető jelzést festettünk fel. Az utcán lévő muzeális
tűzoltójármű állapotát figyeljük, szükség esetén festjük, javítjuk egyes részeit.

IX. Sporttevékenység, közösségi élet
A Flórián nap 2020. évben rendhagyó módon lett megtartva. Az elismerések átadása
központilag nem valósult meg, helyi szinten emlékeztünk meg vértanúnkról, és adtuk át az
elismeréseket.
Korábban megszokott sportversenyeink elmaradtak. A járványügyi előírások betartásával amikor lehetőség nyílt rá - helyben, a város területén sportoltak a tűzoltók, illetve kihasználtuk
a kondicionáló termünk adta sportolási lehetőségeket.
Tűzoltó bálunkat még az első hullám előtt megtartottuk, azonban az éves családi napunk
elmaradt. Szolgálati csoportjaink külön-külön rendeztek bajtársi-baráti családi találkozókat,
összejöveteleket. Mikulás ünnepségünk szintén a veszélyhelyzet miatt maradt el. Nyugdíjas
tűzoltóink nem látogatták a laktanyát, de egy 80 éves nyugdíjasunk külső helyszínre szervezett
születésnapi ünnepségére egy tűzoltó fecskendővel kimentünk, szirénázással köszöntve őt
(villámcsődület).
X. Összegzés
A COVID-19 vírus okozta világjárvány és a járvány megfékezése érdekében kihirdetett
veszélyhelyzeti időszakok nem várt kihívásokat támasztottak a tűzoltóság személyi
állományával szemben. Az új helyzetben valamennyi tűzoltó helyt állt. A laktanya belső
rendjére, a tisztaságra és a fertőtlenítésre mindenki kiemelt figyelmet fordított. A személyes
kapcsolattartások módján változtattunk, a váltások rendjét átalakítottuk.
A tűz- és káreseti beavatkozásaink során sikerült a szakmai elvárásoknak és a járványügyi
elvárásoknak egyaránt megfelelni. A 2020. évi tűzoltói beavatkozási statisztika csökkenő
tendenciát mutat. A 2019. évi 572 vonulás 362-re esett vissza, mely közelíti az utóbbi évek
átlagát.
A káresetek év közbeni száma február, április és szeptember hónapokban tért el pozitív irányba
az átlagostól. A káreseteket okait vizsgálva megállapítható, hogy a műszaki mentések 43 %-a
a szélsőséges időjárásra, viharkárok következménye. A tűzoltóság működése, a személyi
állomány hivatástudata visszatükrözi az állampolgárok belénk vetett bizalmát, 2020. évben is
töretlen igyekezettel végeztük munkánkat a mentés-és kárelhárítás területén, a tűzoltó bajtársi
szellem megőrzésében.

