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I. Bevezetés 
 

 

A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: Békéscsabai HTP) a 2018-ra 

tervezett feladatait végrehajtotta. Teljesítette a jogszabályokban előírt kötelezettségeit, a szakmai és 

a társadalmi elvárásoknak megfelelve látta el a tűzoltás, műszaki-mentés, polgári védelem, 

iparbiztonság és védelmi-igazgatás területén jelentkező feladatait.  

 

Az elmúlt időszak tudatosan tervezett megelőző munkájának eredményeként a működési 

területünkön csökkent a tűzesetek száma, kevesebben sérültek meg, halálos kimenetelű esemény 

pedig nem volt az elmúlt két évben. 

  

A Mezőberényi Katasztrófavédelmi Őrs (a továbbiakban: Mezőberényi KVŐ) megalakulása óta 

lényegesen lerövidült a vonulási idő a működési területünk több településére, ezzel együtt a kivonulás 

költségei is csökkentek. 

 

Az elmúlt években bővült a tűzvédelemben aktív szerepet vállaló önkéntes tűzoltó egyesületek 

száma. A járási és települési mentőcsoportok a felkészültségük, helyismeretük alapján alkalmassá 

váltak a hivatásos katasztrófavédelmi szervek támogatására, képességeik kiegészítésére, a 

katasztrófák elleni védekezésben való hatékony részvételre. 

 

A parancsnokságunk feladatai ellátása során kiemelten kezelte a polgári védelmi szakterület 

tervezéssel, felkészüléssel kapcsolatos feladatait. Ezáltal hatékonyabbá vált a katasztrófák elleni 

védekezés, valamint a beavatkozó egységek reagáló képessége a valós alkalmazások esetén. 

 

 

 II. Elvégzett szakmai feladatok 

1. Tűzoltási szakterület 

 

A Békéscsabai HTP elsődleges működési területéhez 15 település tartozik. A 2013. október 1-től 

működő Mezőberényi Katasztrófavédelmi Őrs működési területét hat település alkotja: Kamut, 

Murony, Mezőberény, Csárdaszállás, Köröstarcsa, Bélmegyer. Az őrs megalakulását követőn a 

Békéscsabai HTP-től legtávolabb a 27 kilométerre lévő Köröstarcsa község tíz percen belül 

elérhetővé vált. (1. számú melléklet) 

 

Működési területünkön vezet keresztül a 44-es, 46-os és 47-es számú főközlekedési út, valamint a 

Romániát Budapesttel összekötő vasúti fővonal. Ezek mind nagy személy- és teherforgalmat 

bonyolítanak le. Területünk nagyrészt mezőgazdasági jellegű. Az ipari létesítmények előfordulása 

inkább a nagyobb városokra, Békéscsabára, Békésre és Mezőberényre jellemző. 2 alsó küszöbértékű 

veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és 4 küszöbérték alatti létesítmény is működik. 

1.1. Vonulási adatok 

 

A Békéscsabai HTP működési területéről 2017-ben 669 bejelentés érkezett a Tevékenység-

irányítási Központba. 2018-ban közel 16 százalékkal emelkedett az esetszám, 796 jelzést kaptunk. 
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Bejelentések száma 2013-2018 

 

Beavatkozásaink jelentős részét I-es, vagy I-es kiemelt riasztási fokozat elrendelésével számoltuk 

fel, ami többnyire egy, vagy két gépjármű riasztását és bevetését jelentette. Magasabb fokozat 

elrendelésére 18 alkalommal került sor, ebből azonban csak 2 kárhelyszínen valósult meg 

ténylegesen a II-es fokozat. Jelentős tűzoltóerő alkalmazását igénylő, kiemelkedőnek minősíthető 

tűzeset a működési területünkön nem keletkezett. 

 

Az elmúlt esztendőben 12 százalékkal kevesebb tűz keletkezett, a műszaki mentések száma viszont 

jelentősen emelkedett. Az ilyen típusú esemény 2014 óta minden évben több volt, de a legnagyobb 

különbséget 2018-ban tapasztaltuk. Ennek oka elsősorban a viharok által okozott károk számának 

növekedése és az egyéb kategóriába sorolt események számának emelkedése (pl. ajtó nyitás). 

 

 

Tűzesetek, műszaki mentések száma 2013-2018 

 

 

Az elmúlt évben is a megyeszékhely közigazgatási területéről érkezett a legtöbb káreset bejelentés, 

összesen 481. Lényegesen kevesebb esemény volt a működési területünk nagyobb városaiban, 

Békésen 160, Mezőberényben 56. A legkevesebb káresemény Kamuton keletkezett, mindössze 3 

alkalommal kellett kivonulni. 
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A bejelentések száma településenként 2018-ban 

 
 

A tűzesetek éves eloszlásának vizsgálatakor megállapíthatjuk, hogy a hónapok között kis eltérések 

mutatkoznak. A tavasz második felében és az őszi hónapokban van némi emelkedés. A műszaki 

mentéseknél viszont a nyári hónapokban jelentősen megnőtt az esetszám. Ebben az időszakban 

elsősorban az erős szél, a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék által előidézett 

káresemények száma emelkedett. 

 

A bejelentések száma típusonként, havi bontásban 2018-ban 

 

 
 

A téves jelzések száma 2014 óta minden évben emelkedett. 2018-ban 119 olyan riasztás volt, ahol 

a helyszínen derült ki, hogy tűzoltói beavatkozásra nincs szükség. A legtöbb ilyen jelzést a 

létesítményekbe telepített beépített tűzjelző berendezések indították, szám szerint 57-et. 

Szándékosan megtévesztő jelzés (vaklárma) nem volt, itt jelentős a csökkenés 2017-ben ugyanis 5 

bejelentést kaptunk. 
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Téves jelzések és szándékosan megtévesztő jelzések száma 2014-2018 

 

 
 

1.2. A Mezőberényi Katasztrófavédelmi Őrs 

 

A 2012 áprilisában indított őrsprogram egyik állomásaként 2013. október 9-én, ünnepélyes keretek 

között avatták fel a Mezőberényi Katasztrófavédelmi Őrsöt. A Békéscsabai HTP alárendeltségében 

működő szervezeti elem 6 település több mint 17 ezer lakója számára jelent nagyobb biztonságot. 

Azzal együtt, hogy az itt élők rövidebb időn belül kapnak segítséget, a hivatásos egységek vonulási 

költségei is jelentősen csökkentek. 2018 végétől korszerűbb eszközökkel felszerelt, több oltóvíz 

szállítására alkalmas új Rába típusú gépjárműfecskendő áll készenlétben. 

  

A település távolsága az őrstől illetve a parancsnokságtól 

 

Az őrsöt az őrsparancsnok vezeti, minden nap egy gépjárműfecskendő és négy hivatásos tűzoltó 

teljesít készenléti szolgálatot. Az őrs állományának nem csak a tűzoltás és a műszaki mentés a 

feladata, szerepet vállalnak a hatósági megelőző tevékenységben, a polgári védelmi szakterületen, 

valamint a veszélyes anyagok szállításának ellenőrzésében is. Fontos feladatuk az önkéntes tűzoltó 

egyesületek szakmai munkájának a támogatása is. 

 

A 2018. évben a Mezőberényi KVÖ működési területéhez tartozó településekről 87 bejelentés 

érkezett, más településre segítségnyújtásra 67 riasztás volt. 
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 A vonulások megoszlása településenként 

 

1.3. A hivatásos tűzoltó-parancsnokság szakmai felügyeleti tevékenysége 

1.3.1. Békés Városi Önkormányzati Tűzoltóság 

 

A katasztrófavédelem hivatásos szervein túl a tűz elleni védekezésben fontos szerep jut a Békési 

Önkormányzati Tűzoltóságnak (továbbiakban: ÖT), ami egy olyan önkéntes tűzoltóság, amit 

tűzoltási és műszaki mentési feladatok elvégzésére hoztak létre és elsődleges műveleti körzettel is 

rendelkezik. A Békési ÖT Békéscsabától 10 kilométerre, míg Mezőberénytől 12 km-re található. 

Elsődleges műveleti körzetébe három település tartozik: Békés, Bélmegyer és Tarhos.  

 

Működésük anyagi fedezetét elsősorban állami támogatás biztosítja. A saját bevételeken kívül a 

költségeihez minden évben jelentős összeggel hozzájárul Békés Város Önkormányzata is. A 

források biztosították a tűzoltóság stabil működését. Korszerű felszerelésekhez jutottak hozzá az 

önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatására kiírt pályázaton. 

 

Főfoglalkozású tűzoltók munkáját önkéntesek is segítik. A mentő tűzvédelmet egy 

gépjárműfecskendővel, valamint egy tartalék járművel biztosítják. A beavatkozó állomány részére 

biztosítottak a megfelelő minősítéssel rendelkező egyéni védőeszközök. A felszereléseik 

megfelelnek a minimálisan elvárt műszaki szintnek, érvényes felülvizsgálattal rendelkeznek.  

 

A tűzoltóság elsődleges műveleti körzetéből 2018-ban 169 bejelentés érkezett (Békésről 160, 

Bélmegyerről 5, Tarhosról 4). Saját erővel a hivatásos egységek kivonulása nélkül 122 esetben 

avatkoztak be, ami az összes riasztás 72 százaléka. 

1.3.2. Önkéntes tűzoltó egyesületek 

 

A hivatásos tűzoltó-parancsnokságok, önkormányzati tűzoltóságok mellett az önkéntes tűzoltó 

egyesületeknek (a továbbiakban: ÖTE) is fontos szerep jut a lakosság védelme szempontjából. Az 

egyesületek a településükön a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok 

ellátásában közreműködő társadalmi szervezetek. Meghatározó a szerepük a hagyományőrzésben 

és az ifjúságnevelésben, valamint a lakosság tájékoztatásában is. 

 

A Békéscsabai HTP négy egyesülettel kötött együttműködési megállapodást. Köröstarcsai ÖTE és 

a Mezőberényi ÖTE tagjai már évtizedek óta végzik önként vállalt feladataikat a településük 

biztonsága érdekében, hatékonyan segítik a hivatásos tűzoltók munkáját. 2015-től a Békési ÖT 

köztestületében lévő Hencz Antal ÖTE is aktív szerepet vállal a mentő tűzvédelem területén. 2016. 

Mezőberény Köröstarcsa Bélmegyer Murony Kamut Csárdszállás Más település
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év végén Újkígyós városban elkezdődött az önkéntes tűzoltó egyesület újraszervezése. Az elmúlt 

esztendőben már szaktevékenységet végző egyesületi tagok felkészítésére és a tűzoltásra alkalmas 

jármű üzembe állítására is sor került. 

 

A mentő tűzvédelem területén feladatot vállaló ÖTE-k támogatására a BM OKF a Magyar Tűzoltó 

Szövetséggel együttműködve az előző évekhez hasonlóan a 2018. évben is írt ki pályázatot, amin 

sikeresen vett részt mind a négy egyesület. A beavatkozáshoz szükséges eszközökhöz, 

védőfelszerelésekhez és a működéshez szükséges forrásokhoz jutottak hozzá. 

 

A Köröstarcsai ÖTE 1 alkalommal, a Mezőberényi ÖTE 8 esetben vonult ki. A Hencz Antal ÖTE 

tagjai a Dánfok I-es fecskendőn ötödik, illetve hatodik emberként felülve vesznek részt 

leggyakrabban a vonulásokban. 2018-ban öt fővel 31, hat fővel, 33 alkalommal indultak el, 6 

esetben a Dánfok tartalék fecskendővel vonultak a káresetekhez. 

 

1.4. Mezőberény tűzvédelmi helyzete 

 

Az elmúlt évben több mint 20 százalékkal emelkedett a bejelentések száma. A város közigazgatási 

területéről 2018-ban 56 jelzés érkezett. A káresetek kétharmadát a Mezőberényi Őrs tűzoltói 

önállóan számolták fel, csak a többi esetben volt indokolt további gépjármű riasztására.  

 

Bejelentések száma 2014-2018 

 

 

28-ról 34-re emelkedett a tűzesetek száma, aminek a fele lakóingatlanokban keletkezett, további egy 

negyede pedig szabad területen. Tűzesettel összefüggésben egy személy sérült meg könnyebben, 

haláleset nem történt. Tűzvizsgálati hatósági eljárás nem indult. 

 

Műszaki mentésre 22 alkalommal volt szükség. Ez a szám kétszerese az előző évinek. 

Leggyakrabban közlekedési baleset miatt vonultak ki a tűzoltóink, de többek között fakidőlés, 

épületkár, szén-monoxid mérgezés, állatmentés is előfordult. 
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2. Polgári védelmi szakterület 

 

A területünk földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a lakosságot fenyegető természeti katasztrófák 

vonatkozásában leginkább az ár- és belvízi elöntésekkel, a rendkívüli időjárás hatásával, a 

civilizációs eredetű veszélyeztető tényezők közül az ipari vonatkozású tűz, robbanás, valamint a 

veszélyes anyagok szállításával kapcsolatos balesetekkel kell számolni a felkészülés során. Az 

elmúlt évben jelentősebb káresemény nem következett be. 

2.1. A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálata 

A 234/2011. (IX.10.) számú Kormányrendelet (a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról) határozza meg a 

települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályait és a védelmi követelményeket. A 

rendeletben rögzített szabályok ismeretében a besorolást a települést érintő veszélyeztető hatások 

komplex elemzése alapján, kockázatbecslés útján kellett megállapítani. (2. számú melléklet) 

 

A polgári védelmi szervezetek létszáma függ a település katasztrófavédelmi besorolási osztályától, 

a település lakosságszámától, a létrehozásra kerülő szervezetek típusa pedig a településen jelenlévő 

veszélyforrások típusától. A két járás településeinek katasztrófavédelmi besorolása szerint a 

Békéscsabai HTP működési területén jelenleg 1872 fő polgári védelmi beosztott áll rendelkezésre. 

 

2.2. A célirányos megelőző tevékenység megvalósítása, kártételek megelőzése, 

csökkentése 

 

Lakossági riasztó eszközök felmérése 

 

A 234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról - 44. §-a alapján a 

lakossági riasztórendszer, valamint riasztó-tájékoztató végpontjait, a riasztó eszközök meglétét, 

állapotát, karbantartottságát és működőképességét legalább évente egy alkalommal a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv ellenőrzi. A működési területen lévő lakossági riasztó eszközök 

ellenőrzésére került sor 2018. szeptember-november hónapban. Az ellenőrzés a riasztó eszközök 

meglétére, állapotuk felmérésére és karbantartottságuk szintjére terjedt ki. 

 

Vízkár elhárítási létesítmények őszi felülvizsgálata 

 

2018. augusztus-október hónapokban az önkormányzatok koordinálásában és a KÖVIZIG 

szakaszmérnökségek közreműködésével megtörténtek a településeken lévő állami és 

önkormányzati tulajdonban lévő vízkár-elhárítási létesítmények őszi felülvizsgálata. A bejárásokon 

minden alkalommal részt vettek a katasztrófavédelmi megbízottak.  

 

Csapadékvíz-elvezető rendszerek kockázati helyszíneinek ellenőrzése 

 

2018-ban is elvégeztük a településeken a csapadékvíz-elvezető rendszerek felülvizsgálatát. A két 

járás területén a bejárás alatt azt tapasztaltuk, hogy a települések évről évre nagyobb gondot 
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fordítanak a csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartására. Az elmúlt évben csökkent a 

közfoglalkoztatottak száma, a kevesebb létszámmal egyelőre a települések meg tudják oldani a 

csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartását, tisztítását. Jelentősen segíti az önkormányzatok ez 

irányú tevékenyégét a vízelvezető rendszerek felújítására kiírt pályázatok is.  

 

Gazdasági-anyagi szolgáltatás keretében előzetesen kijelölt technikai eszközök telephelyi 

ellenőrzése 

 

A polgármesteri határozattal kijelölt technikai eszközök ellenőrzésére került sor az árvíz elleni 

védekezés és a rendkívüli téli időjárásra való felkészülés jegyében mindkét járásban. Ennek során 

tavasszal ellenőriztük a teherszállításra alkalmas tehergépjárművek, ősszel a nehéz gépek 

vontatására és emelésére alkalmas járművek rendelkezésre állását. 

 

2.3. Önkéntes mentőcsoportok 

2013-tól működik a Békési Járásban a Titán járási mentőcsoport. A szervezet alkalmassá vált arra, 

hogy közreműködjön a vizek kártételei elleni védekezésben, rendkívüli időjárásból adódó feladatok 

ellátásában, továbbá a járás területén bekövetkezett káresemények felszámolásában, 

romeltakarításban.  

2016. év első felében megalakult és a nemzeti minősítési rendszer szerint előírt minősítést is 

megszerezte 7 települési mentőcsoport összesen 84 fővel (Békés, Doboz, Csorvás, Kétsoprony, 

Köröstarcsa, Mezőberény, Murony). 

2.4. Veszély-elhárítási tervezés 

A tervezés alapját képezi a lakosságvédelmi adattárak naprakészen tartása. A Békés MKI 

tervrendszeréhez kapcsolódó lakosságvédelmi adattár békeidőszakban és különleges jogrend 

időszakában (rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, váratlan támadás, 

veszélyhelyzet) biztosítja a feladatok végrehajtásához szükséges információkat. 

A 234/2011. (IX.10.) számú Kormányrendelet (a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról) szerint 

végrehajtottuk a Helyi Védelmi Bizottságok veszély-elhárítási tervkivonatainak és a települések 

veszély-elhárítási terveinek pontosítását. 

2018. szeptember hónapban a polgármesterek a közbiztonsági referensek közreműködésével a 

Békéscsabai HTP szakmai segítségével elvégezték a települések kockázatbecslését és javaslatot 

tettek a település besorolására a megyei védelmi bizottság elnökének. A települések változtatási 

javaslatait és a települések katasztrófavédelmi besorolását egyeztettük a társszervekkel. 

A rendkívüli téli időjárásra való felkészülés során aktualizáltuk a melegedő helyeket, a 

szükségparkolókat, a hó eltakarításba bevonható erőgépek adatait, valamint az úton rekedtek 

kimentésébe bevonható gépek adatait is. 

2014 novemberétől bevezetésre került a HELIOS online polgári védelmi adatbázis. Az adatbázis 

frissítése a veszély-elhárítási tervrendszer valamint a lakosságvédelmi adattár pontosításával 

párhuzamosan történik. 
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2.5. Lakosságfelkészítés, tanuló ifjúság felkészítése 

  

Települési polgári védelmi szervezetek felkészítése 

 

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, összhangban az előző években elvégzett feladatokkal 

2018. október-november hónapban került sor a települési polgári védelmi szervezetek műszaki 

kárfelszámoló és egészségügyi egységeibe beosztott állományának felkészítésére és az 

infokommunikációs egységbe beosztottak riasztási gyakorlatára.  

 

Közfoglalkoztatottak katasztrófavédelmi felkészítése 

 

Március hónapban az árvízzel közvetlenül veszélyeztetett településeken a hivatásos tűzoltó 

parancsnok-helyettesek és a katasztrófavédelmi megbízottak, a települési közbiztonsági referensek 

bevonásával végrehajtották az önkormányzatok által közfoglalkozás keretében foglalkoztatott árvíz 

elleni védekezési feladatokba bevonható állampolgárok felkészítését, a polgári védelmi 

kötelezettségről és az esetleges védekezési feladatok idején jelentkező feladatokról. 

 

Lakosság tájékoztatása a káresetek csökkentésének érdekében 

 

A tűzmegelőzés érdekében számos helyszínen tartottunk előadást, tájékoztatót és hívtuk fel a 

különböző korosztályok figyelmét az aktuális tűzvédelmi kérdésekre. Évente közel 80 helyszínen 

(iskolák, óvodák, önkormányzati rendezvények) jelenik meg a tűzoltóságunk valamelyik 

gépjárműve és tart bemutatót. Számos csoportot fogadtunk a laktanyában is. 

 

Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny 

 

Tájékoztattuk a területünkhöz tartozó települések általános és középiskoláinak igazgatóit, hogy a 

2017/2018-as tanévben is megrendezésre kerül a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny. Igény szerint 

lehetőséget biztosítottunk a parancsnokságon történő felkészülésre is. 

 

A 2018. március 26-án Békésen került megrendezésre a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny 

katasztrófavédelmi kirendeltségi fordulója. A versenyen tíz általános iskolai és tizenegy 

középiskolás csapat indult. Az általános iskolás korcsoportban I. helyezett a dr Hepp Ferenc 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a középiskolás korcsoportban I. helyezett a 

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. 

 

Közösségi Szolgálat 

 

2012. szeptember 1.-től hatályos a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 15. 

pontja és 6. § (4) bekezdése által meghatározott feladatok végrehajtásának biztosítására, a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet. A törvény egyik újdonsága, hogy a 9–11. évfolyamos tanulók részére, 

2016. január 1.-je után megkezdett érettségi vizsgák esetében feltételül szabja a közösségi szolgálat 

teljesítését és igazolását.  
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A katasztrófavédelem kiemelt célkitűzésként kezeli a gyermekek és fiatalok katasztrófavédelmi 

felkészítését, amelynek érdekében országszerte lehetőséget biztosít a középiskolás diákok számára, 

hogy közösségi szolgálati kötelezettségüket a katasztrófavédelem szerveinél teljesítsék. Mindezek 

érdekében folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a működési területünkön található oktatási 

intézményekkel, tájékoztatjuk őket a közösségi szolgálattal kapcsolatos tudnivalókról. Az 

együttműködési megállapodást aláíró intézmények diákjainak fogadása és felkészítése folyamatos. 

2018. évben a Békéscsabai HTP-n 52 fő, 395 órában teljesített közösségi szolgálatot.  

 

3. Iparbiztonsági szakterület 

 

A Békéscsabai HTP működési területén 2 db alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó 

üzem (BOREALIS L.A.T. Hungary Kft.. /Békéscsaba/, KITE Zrt. /Telekgerendás/ található. 

Mindkét alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem telephelye rendelkezik 

pontosított biztonsági elemzéssel.  

 

Illetékességi területünkön 4 db küszöbérték alatti üzem (Kaiser Food Kft. /Békéscsaba/, Chemical 

Seed Kft. /Békés/, az Alföldvíz Zrt. /Újkígyós/ és az MG Produkt Kft. /Csárdaszállás/) végez 

gazdasági tevékenységet.  

 

A Békéscsabai HTP katasztrófavédelmi megbízottjai a kirendeltség iparbiztonsági szakterület 

ellenőrzési tervében meghatározott időpontokban, előzetes egyeztetés szerint vettek részt a közúti 

és vasúti veszélyes áruszállítás, illetve a közúti és vasúti telephelyi ellenőrzési feladatok, továbbá 

az üzemazonosítási helyszíni szemlék végrehajtásában. 

 

III. Összefoglalás 
 

A 2018-as év szélsőséges időjárása jelentősen befolyásolta a káresetek számát, előző évekhez 

viszonyítva több volt a tűzoltói beavatkozást igénylő esemény. A megnövekedett terhelés ellenére 

a Békéscsabai HTP a tervezett feladatait maradéktalanul végrehajtotta, magas színvonalon 

teljesítette a jogszabályokban előírt kötelezettségeit. Az eredmények érdekében hatékony 

együttműködést alakítottunk ki a társszervekkel, önkormányzatokkal az önkéntes és karitatív 

szervezetekkel.  

 
 

 

 

  



13 

 

Mellékletek: 
 

 

1. számú melléklet A Békéscsabai HTP és a Mezőberényi KVŐ működési területe 

2. számú melléklet A katasztrófavédelmi osztályba sorolás eredménye 
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1. számú melléklet 

 

A Békéscsabai HTP és a Mezőberényi KVŐ működési területe 
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2. számú melléklet 

 

 

A KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁS EREDMÉNYEI 

 

 

 

BÉKÉSI JÁRÁS 

 

 

Fsz. Település Besorolási osztály 

1.  Békés I. 

2.  Bélmegyer II. 

3.  Kamut II. 

4.  Köröstarcsa II. 

5.  Mezőberény II. 

6.  Murony II. 

7.  Tarhos II. 

 

A katasztrófavédelmi osztályba sorolás térképi megjelenítése
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BÉKÉSCSABAI JÁRÁS 

 

 

Fsz. Település Besorolási osztály 

8.  Békéscsaba I. 

9.  Csabaszabadi III. 

10.  Csorvás II. 

11.  Doboz II. 

12.  Gerendás III. 

13.  Kétsoprony I. 

14.  Szabadkígyós III. 

15.  Telekgerendás II. 

16.  Újkígyós II. 

 

 

 

A katasztrófavédelmi osztályba sorolás térképi megjelenítése 

 

 

 

 
 

 

 

 


