TÁJÉKOZTATÓ
A Katasztrófavédelem szervezeti átalakulását követı térségi
feladatokról, Medgyesbodzás település területén folytatott
tevékenységrıl

Béni Attila sk.
tőzoltó százados
tőzoltóparancsnok

I. TŐZOLTÓSÁGI SZAKTERÜLET
A Mezıkovácsházi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság a 2013. évben 1 alkalommal vonult
Medgyesbodzás település közigazgatási területére.
A város tőzoltási és mőszaki mentési tekintetben szerencsés és nyugodt évet tudhat maga
mögött, a településen gyakorlatilag egy jelentıs tőzkár keletkezett.
A hatósági ellenırzések összhangban voltak a BM Országos Katasztrófavédelmi
Fıigazgatóság feladat meghatározásával.
Jelentısebb eset:
2013. 05. 14. Medgyesbodzás, Vasút utca 60 egy 10x10 m alapterülető lakóház teljes
terjedelmében égett.

II. POLGÁRI VÉDELMI SZAKTERÜLET

Nagykamarás polgári védelmi helyzete
A Belügyminiszter 61/2012. (XII. 11.) rendeletével jóváhagyta a települések
katasztrófavédelmi besorolását. A jóváhagyott besorolás következtében meg kellett alakítani
62/2011 (XII. 29.) BM rendelet 18§-ában meghatározott létszámú települési polgári
szervezeteket.
A települési polgári szervezetek létrehozása a 62/2011 (XII. 29.) BM rendelet keretszámai
szerint történt. A Keretszámoktól kizárólag azokon a településeken térünk el, ahol a mőszaki
egység létszáma nem éri el a 10 fıt. (1 raj megalakítása az 1000 fı alatti III.
katasztrófavédelmi osztályba tartozó településeken)
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A megalakítási tervek pontosítása érdekében a mellékletben megküldött pv. állománytáblát a
település határidıre elkészítette és megküldte a Mezıkovácsházi HTP KVMB részére.
A 2013. évben megtartottuk a településen található riasztóeszközök éves próbáját.
Belvíz
A Mezıkovácsházi Hivatásos Tőzoltóparancsnokság mőködési területén 2013
szeptemberében elvégezte az Önkormányzat és az illetékes vízügyi igazgatóság bevonásával a
kül-, és belterületi vízelvezetı rendszerek szemléjét. A szemle végrehajtásába bevonásra
került a parancsnokság parancsnoka, parancsnok-helyettese, illetve védelmi igazgatási
referense. A 2013 ıszi ellenırzésen is rendezett vízelvezetı rendszereket találtak az
ellenırzésen résztvevık.
A szemlékrıl minden esetben jegyzıkönyvet vettünk fel, amelyben rögzítettük a bejárás
tapasztalatait, a településen kialakult helyzetet és a szükséges javító intézkedéseket.
Azt tapasztaltuk, hogy a település elırelátó módon vesz részt a belvízelvezetı rendszerek
karbantartásában, megelızı jelleggel elvégzi a szükséges munkálatokat.

Téli idıjárás
A rendkívüli téli idıjárásra való felkészülés jegyében 2012. december 12-én a
Mezıkovácsházi HTP kiterjesztett koordinációs értekezlet keretében felkészítést tartott,
amelyen a társszervek vezetıi, a mőködési területen mőködı polgárır szervezetek tagjai, civil
és karitatív szervezetek, valamint a települési közbiztonsági referensek vettek részt.
A téli idıjárásra való felkészülés jegyében a kijelölt melegedı-, befogadó helyek mőködtek,
az ellátásért felelıs személyek elérhetıségének változása esetén haladéktalanul értesítették a
Mezıkovácsházi Hivatásos Tőzoltóparancsnokságot.
Megtörtént a résztvevık figyelmének felhívása, hogy a téli idıszakban fokozottan kövessék
nyomon a közlekedési viszonyokról, valamint a várható idıjárásról szóló híradásokat. A
katasztrófavédelem központi és helyi internetes felületein folyamatosan friss hasznos
információkat találnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálattól kapott információkat a
települések önkormányzatai a katasztrófavédelem helyi szervétıl azonnal megkapják.
Kialakítottunk egy riasztás-értesítési hálózatot a megadott email címek alapján, amelyekre
katasztrófaveszély, vagy veszélyhelyzet fennállása estén értesítést küldünk, egy az esetlegesen
rendezvények lebonyolítása zökkenı mentesebb.
Település katasztrófavédelmi besorolása
Az idei év szeptemberében sor kerül a települések veszélyeztetettségének felmérésére a
234/2011. (XI. 10. ) Kormányrendelet elıírásainak megfelelıen. A jogszabályban
meghatározottak szerint ez rendszerességgel évrıl évre felülvizsgálatra kerül. A
kockázatazonosítás, elemzés és értékelés végeredménye szerint a település jelenleg III.
besorolási osztályba tartozik.

Helyi vezérléső riasztóberendezések ellenırzése:
A helyi vezérléső riasztóberendezések ellenırzése 2013. november 12-én és november 13-án
a Mezıkovácsházi HTP mőködési körzetén belül az EDF DÉMÁSZ szakembereivel közösen
megtörtént. Az ellenırzés során 14 településen összesen 25 darab helyi vezérléső
riasztóberendezést vizsgáltunk. A berendezések nagy része - 16 darab - nem mőködıképes, 9
darab üzemképes. Az üzemképtelenség fı oka többnyire az, hogy a motor vagy a sziréna
megszorul. Ezen kívül gyakori probléma, hogy a nyomógomb záró fedele hiányzik, így
illetéktelen személy is üzembe helyezheti azokat. Általánosságban elmondható, hogy a
szirénamotor és tartószerkezet madárvédelme és korrózióvédelme nem megoldott illetve az
A tartószerkezet földelése így élet-, és
érintésvédelmi rendszere nem megfelelı.
balesetveszélyes, hiszen az éves felülvizsgálata nem történt meg. Az ellenırzött településeken
nem BM költségvetésbıl származó pénzösszeg nincs karbantartásra felhasználva. Az
ellenırzés során az önkormányzatok figyelmét felhívtuk az infokommunikációs egységbe
beosztott állampolgárok adatainak pontosítására.

Dél-Békés Mentıcsoport:
Az orosházi és a mezıkovácsházi járás valamint Békés megye védelme érdekében 2013.
augusztus 01-én megalakult a Dél-Békés Mentıcsoport. Október 05-én a Mentıcsoport
Tótkomlós településen rendszerbeállító és próbaminısítı gyakorlatot tett, majd ezt követıen
október 12-13-án nemzeti minısítést szerzett. Ezzel a minısítéssel a Dél-Békés
Mentıcsoport, elsıként az országban a járási mentıcsoportok közül, jogot nyert, hogy a
hivatásos szervek mellett tevékenykedjen árvízi, vagy városi romkutatási feladatokban,
önállóan, szakmai irányítással.
Tagjai, eszközei:
A Dél-Békés Mentıcsoport egyedülálló módon két járás (a mezıkovácsházi és az orosházi)
biztonságát szolgálja, összesen 94 tagot számlál. A teherautóval, terepjáróval, busszal,
homlokrakodókkal, targoncákkal, quaddal, kishajóval és számtalan más ápolási, mőszaki
eszközzel rendelkezı mentıszervezet önkéntes tagjai között vízi és lovas felderítıt, tolmácsot,
orvost, állatorvost, tőzoltót, gépkezelıt, vadászt, lelkészt, alpintechnikust, víz-gázszerelıt,
villanyszerelıt, sıt szakácsot, élelmezésvezetıt is találunk.
Egységei:
A mentıszervezet önkéntesei vezetési egységet, kutatási egységet, mentési és mőszaki
kárelhárítási egységet, egészségügyi egységet, valamint logisztikai egységet alkotnak.
Rendeltetése:
A mezıkovácsházi és az orosházi járások, Békés megye, valamint a régió, illetve az ország
más területén bekövetkezett veszélyhelyzetek, katasztrófák, valamint katasztrófaveszély,
továbbá azt el nem érı helyzetekben jelentkezı speciális kutatás-mentési, kárelhárítási,
egészségügyi és logisztikai feladatok ellátása, az azonnal beavatkozó erık megerısítése, a
vezetés feltételeinek biztosítása, a mentıerık és a bajbajutott lakosság biztosítása. A
mentıcsoport a feladatát a hatályos jogszabályok alapján, a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv szakmai iránymutatása szerint látja el.

Alapvetı feladata:
A Mentıcsoport feladata a kárterület felderítése, közremőködés a rendkívüli idıjárásból
adódó feladatok ellátásában, a járások területén bekövetkezett káresemények
felszámolásában.

III. VÉDELMI IGAZGATÁS

Helyi Védelmi Bizottságok
A 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl, valamint a
különleges jogrendben bevezethetı intézkedésekrıl rendelkezései érintették a Helyi Védelmi
Bizottságokat.
A törvény kimondja, hogy „A helyi védelmi bizottság testületi szerv. A helyi védelmi
bizottság elnöke az illetékes járás vezetıje, elnökhelyettesei a katasztrófák elleni védekezés
tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének vezetıje által kijelölt
személy, a honvédelmi feladatok tekintetében a Honvédség állományából szükség esetén
vezényelt tényleges állományú katona.”1
Veszélyhelyzetben a településen a helyi katasztrófavédelmi tevékenység irányítását helyszínre
érkezésétıl a polgármestertıl a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetıje
által kijelölt személy veszi át.
Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselı-testületének, a fıvárosi, megyei
közgyőlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem
foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezésérıl, megszüntetésérıl, ellátási,
szolgáltatási körzeteirıl, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

2013. évben eddig négy alkalommal ülésezett a HVB.
2013. január 31-én újjáalakuló ülés
2013. február 25-én soron kívüli ülés (árvíz-, belvíz, rendkívüli hóhelyzet miatt)
2013. április 17-én soros ülés.
2013. október 14-én soros ülés.

IV. IPARBIZTONSÁGI SZAKTERÜLET
2013. 05.14-én kiadásra került a BM Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság
Fıigazgatójának 25/3013 számú Intézkedése, amely szabályozza a Katasztrófavédelmi
Mőveleti Szolgálat, valamint a Katasztrófavédelmi Mobil Labor tevékenységét
(továbbiakban: KML
A fenti intézkedésnek megfelelıen 2013.05.14-tıl teljes készenlétbe állt a BÉKÉS KML.

1

2011. évi CXIII. Törvény a honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl, valamint a különleges jogrendben
bevezethetı intézkedésekrıl 27. § (4)

A BÉKÉS KML riasztására akkor kerül sor, ha a jelzés értékelése során, a káresemény
helyszínén veszélyes anyag, vagy annak jelenlétére, illetve veszélyére utaló körülmény
található. Ennek értelmében a BÉKÉS KML képes vegyi-biológiai-radiológiai felderítés
végrehajtására, valamint mentesítési feladatok ellátására. A mentesítés elsısorban a KML
eszközeire és állományára terjed ki a jármőre málházott mentesítı anyag és eszköz
tekintetében. Az esetleges további mentesítési feladatok végrehatására szakmai segítséget
nyújt.
A BÉKÉS KML munkaidıben legkésıbb 20 percen, munkaidı után legkésıbb 1 órán belül
megkezdi a vonulást a kárhelyszínre a riasztását követıen. A BÉKÉS KML leriasztását
kérheti a kárhelyparancsnok is, amennyiben úgy ítéli meg, hogy valamilyen veszélyes anyag
van a környezetben, valamint veszélyes anyagot szállító jármő balesete történt.

