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ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

I. Előzmények
A Körösök egyes folyószakaszain a nyári hónapokban megnövekedett számú fürdőző, illetve
vízi sportot folytató állampolgár biztonságának növelése érdekében igényként merült fel
készenléti búvár és vízimentő szolgálat (továbbiakban: Szolgálat) működtetése. A Szolgálat a
rendőrséggel és az Országos Mentőszolgálattal, valamint a Magyar Vöröskereszttel
együttműködésben, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: BM
KVI) szakmai irányítása mellett képes ellátni a működési rendben rögzített feladatokat.

II. Célja
Az 1999. évi LXXIV. törvény (a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről) 23.§-ban
meghatározottak alapján, valamint a Körös Mentőcsoport (továbbiakban: KMCS) működési
szabályzatában rögzítettekkel összhangban búvár és vízimentő szolgálat kerül felállításra a
Körösök egyes Békés megyei szakaszain az állampolgárok életének és anyagi javainak
megóvása érdekében.
III. Tárgya
Az állampolgárok és az együttműködő és irányító szervek, szervezetek jelzései, bejelentései
alapján víz felszíni és víz alatti kutatás, bajbajutott és eltűnt személyek, valamint tárgymentési
feladatok, tájékoztatási kötelezettség végrehajtása.
A Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete önkéntesek bevonásával Gyula
Szanazugban parti elsősegély-nyújtási feladatot lát el hétvégenként és ünnepnapokon. A búvár
és vízimentő szolgálat ellátása az ő tevékenységüket kiegészítve, a mentésben résztvevő
szervekkel együttműködésben valósul meg a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
ügyeleti szolgálatának koordinálásával.
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MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

IV. Felépítés, működési kiadások
Személyi állomány
A Szolgálat személyi állományát a KMCS kutatási komponensének víz alatti és víz felszíni
kutatási, keresési feladatait ellátó Dél-Keletmagyarországi Különleges Mentőszolgálat
(továbbiakban DKMSZ) speciális szaktudással -búvároktató, mesterbúvár, mentőbúvár,
vízimentő, kishajó vezető, egészségügyi elsősegélynyújtó- rendelkező tagjai képezik egyes
esetekben kiegészülve más önkéntes, szintén speciális szaktudással rendelkező személlyel.
Több kutatási szektor szükségessége esetén a kutatási feladatokba bevonásra kerül a KMCS
mentési komponensében lévő Tengerszem Búvár KT. búvár raja, valamint a mentési
komponens kishajó vezetője 3 óra normaidővel.
Technikai eszközök
A Szolgálat ellátása során 1 db 6 személyes, 40 LE-s motorral szerelt Zodiak típusú gumitestű
mentőcsónak kerül alkalmazásra. Tartalék vízimentő járműként a Szolgálat bázisán
állomásozó 6 személyes, 115 LE-s motorral szerelt, Bayliner capri típusú merevtestű hajó
szolgál.
Több kutatási szektor esetén a Körös Mentőcsoport mentési komponense készenlétben lévő
búvár rajának alkalmazása során vízimentő járművet -amely egy 7 személyes, 50 LE-s
motorral szerelt merev testű hajó- a Körös Mentőcsoport mentési komponensének kishajó
vezetője biztosít a mentőcsoport működési rendjében meghatározott 3 órás készenléttel.
A vízi mentéshez használt, a mentőhajókra málházott további technikai eszközök részletes
listáját a 1. számú melléklet tartalmazza.
A BM KVI megyei ügyeleti szolgálatával való kapcsolattartás a KMCS részére biztosított 2
db EDR kézi rádióval történik, melyek alkalmazása során a rádióforgalmazás szabályait kell
alkalmazni a „Békés Szolg3” csatorna kizárólagos használata mellett. A Szolgálat ellátása a
„Búvár 1” hívónév alkalmazásával történik, a készenléti vízijármű bevetése során a
mentőszemélyzet „Búvár 2” hívónevet használja.
Alternatív infokommunikációs csatornaként mobiltelefon használata is lehetséges.
Finanszírozás
A szolgálati feladatokat a KMCS tagjai önkéntesen és térítésmentesen végzik saját, valamint a
BM KVI által használatra átadott, illetve egyéb forrásból rendelkezésre álló eszközeikkel.
A Szolgálat által okozott károkért a feladatot ellátó szervezet vállalja a felelősséget.
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V. Szolgálat ellátás
Helye
A 2. számú melléklet alapján a Szolgálat ellátás a Fekete-Körös folyó Gyula Városerdő és a
Kettős-Körös folyón átívelő dobozi közúti híd közötti szakaszon (9,25 folyó km) napi kétháromszori járőrözéssel (pénteken 2, szombat-vasárnap 3-3), illetve kiterjesztve a Békés
duzzasztó műtárgyig (további 6,4 folyó km) napi egyszeri járőrözéssel történik, összesen
15,65 folyó km szakaszon. A Szolgálat bázisa a Fekete- és Fehér-Körös folyók
összefolyásánál, a gyulai oldalon található Nádas Kemping.
Ideje
A szolgálati csoport 2011. július 15-től augusztus 28-ig minden héten pénteken 1400 órától
vasárnap 1800 óráig 24 órás váltásban, váltásonként 3 fővel látja el feladatait. A napi
szolgálatellátás 0800-2000-ig járőrözéssel és a szolgálat bázisán történő tartózkodással, továbbá
2000-tól 0800-ig lakáson történő tartózkodás mellett ellátott készenléti szolgálattal valósul meg.
A július havi szolgálatvezénylést a 3. számú melléklet tartalmazza, az augusztus hónapra
vonatkozó vezénylést július 25-ig készíti a szolgálat vezetője. A szolgálatvezénylésben a
tartalékként igénybe vehető állomány is feltüntetésre kerül. A szolgálatvezénylést az
együttműködő szervek ügyeleti szolgálataira megküldésre kerülnek.
Szolgálat feladatai
-

-

vízimentő szolgálat ellátása motoros hajóval, vízimentő és egészségügyi
szakfelszereléssel,
eltűnt személyek keresése, mentése víz felszíni kutatással és víz alatti kutatás
mentéssel, búvármentéssel,
mentett személyekkel kapcsolatos egészségügyi, elsősegélynyújtási feladatok ellátása,
víz felszíni és alatti tárgy kutatási és mentési feladatok ellátása,
szélsőséges meteorológiai eseményekkel kapcsolatos tájékoztatási, riasztási feladatok
ellátása a Termál Kemping és a kijelölt fürdőhely területén tartózkodó vendégek és
üzemeltetők és anyagi javak védelme érdekében, ezt a feladatot a BM KVI tájékoztató
közleménye alapján, a riasztási fokozatnak megfelelően látják el kézi hangosító eszköz
alkalmazásával.
tájékoztatási kötelezettség teljesítése szabálytalan tevékenység észlelésekor a BM KVI
megyei ügyeletén keresztül a Gyulai Rendőrkapitányság ügyeleti szolgálata felé a
rendőrség hatáskörébe tartozó eseményekről.

VI. Jelentési rend
Általános jelentési rend
A Szolgálat megkezdésekor -pénteken 1400 órakor, szombaton és vasárnap 0800 órakor-,
illetve a Szolgálat befejezésekor -pénteken és szombaton 2000 órakor, vasárnap 1800 órakor-a
szolgálatvezető bejelentkezik és jelentést tesz a BM KVI megyei ügyeleti szolgálata részére
(hívóneve: Békés 100) a „Békés Szolg3” csatornán a járőrszolgálat, illetve a készenléti
szolgálat megkezdésről és befejezéséről.

5
Káreseti ügyeleti kommunikáció
Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a szolgálat vezetője soron kívül köteles jelentést tenni
a BM KVI megyei ügyeleti szolgálata részére, melynek rövid, tömör formában tartalmaznia
kell a bekövetkezett eseménnyel kapcsolatos legfontosabb adatokat (mentés tárgya, módja,
bekövetkezés ideje), majd az alkalmazás befejezését. A BM KVI ügyelete szükség szerint
intézkedik az elsődleges beavatkozó rendőr, tűzoltó, Országos Mentőszolgálat és egyéb
beavatkozó erők ügyeleteinek riasztására, értesítésére és tájékoztatására.
A Szolgálat ellátással kapcsolatos jelentéskötelezett eseményeket a 4. számú melléklet szerinti
eseménynaplóban is rögzíteni kell.
Kárhelyszíni kommunikáció
Abban az esetben, ha a helyszínen a rendőrség, tűzoltóság vagy az Országos Mentőszolgálat
erői tartózkodnak, akkor a helyszínen tartózkodó feladatban érintett mentésvezetővel EDR
rádión tartja a kapcsolatot a BM KVI megyei ügyeleti szolgálata által meghatározott
csoporton. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a BM KVI megyei ügyelete által
meghatározott GSM telefonszámon történik a kommunikáció.
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1. számú melléklet
Járőrhajó és felszereléslistája

Ssz.
1.

Felszerelés
Gumicsónak
/tartozékai

Mennyiség

Típus

1 db

Zodiak MK2 4,2m 6 személyes

2.

Csónakmotor

1 db

Mariner 2t 40 le

3.

Dobókötél

2 db

25m

4.

Eset táska

1 db

5.

Rescue Bag

1 db

Elsősegély felszerelések
Vízimentő hátizsák
mentőeszközök

6.

Búvárruha

1 db

Száraz

7.

Búvármellény

1 db

Sopras

8.

Búvárpalack

2db

15 L acél

9.

Búvárkompresszor

1 db

Bauer Junior 2 100L/perc

10. Légzőautomata

2 db

Cressi

11. EDR kézi rádió

2 db

Sepura

12. Kézi hangosbemondó
Tartalék vízijármű
13.

1 db
1 db

Megjegyzés

Bayliner Capri merevtestű hajó 6
személyes, 115 LE

Készenléti vízijármű és felszereléslistája
Ssz.
Felszerelés
Mennyiség
Típus
Megjegyzés
1. Készenléti vízijármű
1 db
merevtestű hajó 7 személyes, 50 Lajstromszám:
LE
H27595
2. Csónakmotor
1 db
Yamaha 50CE 50LE
3. Elsősegély
1 db
felszerelések
4. Csáklya
1 db
5. Kötél 10 mm-es
30 m
6. Főhorgony
1 db
11 kg
7. Segédhorgony
1 db
5 kg
8. Mentőmellény
7 db
9. Mentőlap
1 db
10. Tűzoltókészülék
1 db
11. Kombinált
1 db
evezőcsáklya
12. Szapoj
1 db

2. számú melléklet
Szolgálat ellátás helye

Békés duzzasztó

Dobozi híd

Bázis

Jelmagyarázat:
Járőrözés útvonala (9,25 folyó km)
Napi egyszeri járőrözés útvonala (6,4 folyó km)
Szolgálat bázisa

3. számú melléklet
Július havi szolgálatvezénylés

Ssz. Szolgálat Ideje

Búvár

1.

2011.Július.15.

2.

2011.Július.16.

Ungor Zoltán
Nagy - Pál
Miklós

3.

2011.Július.17.

Ungor Zoltán

4.
5.

2011.Július.22. Nagy-Pál János
Szekeres
2011.Július.23.
Roland

6.

2011.Július.24.

7.

2011.Július.29. Kovács Ferenc

8.

2011.Július.30. Kovács Ferenc

9.

2011.Július.31. Nagy-Pál János

Ungor Zoltán

Vízimentő
Kesztyűs
Zoltán

Tartalék

Nagy-Pál János, Nagy
- Pál Miklós
Nagy-Pál János,
Ungor Zoltán
Kesztyűs Zoltán
Kesztyűs
Nagy-Pál János, Nagy
Zoltán
- Pál Miklós
Kesztyűs
Ungor Zoltán,
Zoltán
Szekeres Roland
Nagy-Pál János, Nagy
Ungor Zoltán
- Pál Miklós
Szekers
Nagy-Pál János, Nagy
Roland
- Pál Miklós
Kesztyűs
Ungor Zoltán,
Zoltán
Szekeres Roland
Nagy-Pál János, Nagy
Ungor Zoltán
- Pál Miklós
Ungor Zoltán,
Kovács Ferenc
Kesztyűs Zoltán

A szolgálat vezetője Kovács Ferenc.

Kishajóvezető

EDR
hívónév

Tartalék
EDR hívónév

GSM
elérhetőség

Kovács Ferenc

Búvár 1

Búvár 2

36/304524623

Kovács Ferenc

Búvár 1

Búvár 2

36/304524623

Kovács Ferenc

Búvár 1

Búvár 2

36/304524623

Kovács Ferenc

Búvár 1

Búvár 2

36/304524623

Kovács Ferenc

Búvár 1

Búvár 2

36/304524623

Kovács Ferenc
Szikszai
Ferenc
Szikszai
Ferenc
Szikszai
Ferenc

Búvár 1

Búvár 2

36/304524623

Búvár 1

Búvár 2

36/304524623

Búvár 1

Búvár 2

36/304524623

Búvár 1

Búvár 2

36/304524623

Megjegyzés
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Eseménynapló
Ssz.

1.

2.

Esemény
időpontja
(dátum, óra,
perc)

Esemény jellege

Elvégzett feladat

4. számú melléklet
Sérültek
száma
(fő)

Megjegyzés

