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1. Előzmények, a gyakorlat célkitűzése 

A 62/2011. (XII. 29.) BM rendeletben - a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól - 

meghatározottaknak megfelelően az önkéntesség alapján létrehozott területi rendeltetésű 

polgári védelmi szervezetek gyakoroltatása. A nemzeti minősítéshez kötött gyakorlat 

végrehajtása, amelyhez a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága a 

Szervezeti és Műveleti Irányelvben, ajánlásként meghatározta a szervezeteknek a szakmai 

követelményrendszerét az árvízi –védekezési és mentési, valamint a kutató és mentő 

tevékenységekhez. 

Kiemelt célként fogalmazódott meg a Békés megyében megalakított önkéntes járási és 

települési mentőszervezetek követve az elmúlt években a megyében kialakított metódust, 

összevont törzsvezetési- és terepgyakorlat során gyakorolják egy feltételezett nagy 

kiterjedésű, ennek megfelelően bonyolult káresemény felszámolását, továbbá a jelentkező 

vezetés-irányítási és együttműködési feladatokat a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel, 

valamint egyéb önkéntes szervezetekkel. A különböző felszereltségű és képzettségű önkéntes 

erők együttműködésének erősítése érdekében a gyakorlatba bevonásra került, a 2016-ban 

sikeres nemzeti minősítést szerzett mezőberényi települési mentőcsoport.  

A kitűzött célok megvalósítása érdekében Mezőberény településen a gyakorlat két nap 

időtartamban került megszervezésre, melyből az első napon a őt mentőcsoport  állománya 

hajtotta végre feladatait, majd feltételezve a káresemény eszkalálódását a második napon 

került sor a további Békés megyében működő további önkéntes szervezetek bevonására. A 

gyakorlás a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Békés MKI) 

kijelölt állományának irányítása, illetve a kárhelyszínek vonatkozásában szakmai felügyelete 

mellett került megvalósításra. 

2. A gyakorlat során feltételezett helyzet 

2018. szeptember hónapra jellemző rendkívül csapadékos időjárás érinti Békés megye 

területét is, amely elsősorban Békési járás településein lakóházakat veszélyeztető belvízi 

elöntésekhez, épület károsodáshoz, fakidőlésekhez vezetett. A belvízi elöntések mellett 2018. 

szeptember 13-án a kora esti órákban Mezőberény település területén 6 óra alatt több, mint 70 

mm csapadék hullott, továbbá a 100-130 km/h közötti orkán erejű szél okozott jelentős 

károkat egyes településrészeken. A rendkívüli időjárás következtében 2db önkormányzati 

tulajdonú épületben keletkezett jelentős kár, továbbá több fa kidőléséről érkezett lakossági 

bejelentés. A település néhány utcájában áramkimaradásról is érkezetek jelzések a lakosság 

részéről. 

A lakossági bejelentések, valamint a káresetek kezelése érdekében 2018 szeptember 14-én 

0830-tól a település polgármesterének utasítására megkezdte működését a települési ügyelet 

(Mezőberény, Kossuth tér 1. Polgármesteri hivatal kistárgyalója), melyben a települési 

megalakítási tervben kijelölt személyeken túl a település közbiztonsági referense végezte a 

feladatok végrehajtását (lakossági bejelentések fogadása, lakossági tájékoztató elkészítése, 

műveleti napló vezetése stb.). A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka 

utasítására a katasztrófavédelmi megbízott a helyszínen végezte a kárelhárítási feladatok 

koordinálását. 

A Polgármester telefonon tájékozatta a Békési Járási Helyi Védelmi Bizottság Elnökét a 

településen kialakult helyzetről a megtett szükséges intézkedésekről és a jelentkező 

erőforrásigényről, a HVB ügyeletével való kapcsolattartást a települési ügyeleten keresztül 

biztosította. 
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A települési ügyeletre érkezett bejelentések (2018. 09.14.): 

1. A Zamenhof utca 4. szám önkormányzati tulajdonú lakóépületben (villámcsapás 

következtében életveszélyessé vált) súlyos károk keletkeztek, a járókelőket 

veszélyeztetetett. 

2. A rendőrség tájékoztatása alapján a Városi Humán Segítő és Szociális Szolgálat 

vezetőjének bejelentése alapján több család jelezte, hogy a náluk napközi otthonos 

ellátásban részesülők közül 8 személy nem érkezett haza. A rendőrség 

információgyűjtése alapján az eltűnt személyeket utoljára az Ókert utca térségében látták. 

3. A településen fák dőltek ki, ágak törtek le, melyek több esetben a járókelőket 

veszélyeztettek. 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv védekezési feladatainak támogatására 2018. szeptember 

14-én a település polgármestere a helyi erők bevonásával megkezdte a kárelhárítási feladatok 

szervezését és elrendelte a Mezőberényi Települési Önkéntes Mentőcsoport alkalmazását. A 

nagyszámú káreset kezelése érdekében, a Békés MKI Igazgató javaslatára, a Békés Megyei 

Védelmi Bizottság Elnöke 2018. szeptember 14-én 0730-kor elrendelte a Körös, Körös-

Kondor Kutyás kutató egység, a Körös Mentőcsoport légi felderítő egység, valamint a Titán 

Mentőcsoport műszaki egység állományának riasztását és alkalmazását. 

2018. szeptember 14-én 0900-tól a kiterjedt káresemény minél hatékonyabb felszámolása és a 

beavatkozó erők tevékenységének irányítása érdekében a Békés MKI Igazgatója elrendelte a 

megyei helyszíni irányító törzs (továbbiakban: operatív törzs) megalakítását a Békéscsabai 

KVK vezetőjének irányításával. Az operatív törzs megalakítási helye a Tópart Vendéglő 

(Mezőberény Thököly út), melynek környezete alkalmas volt a beérkező mentőcsoportok 

bázisának felállításra. 

A káresetek száma, kiterjedése és különböző típusai (személykutatás, épületkárok) miatt 

2018. szeptember 14-én 1500-kor a Békés MKI Igazgató javaslatára a Békés Megyei Védelmi 

Bizottság Elnöke elrendelte a további mentőcsoportok egyes komponenseinek állományának 

riasztását 2018. szeptember 15-én 0730-órára történő megjelenéssel Tópart Vendéglő 

Mezőberény Thököly utcán kialakított bázison. 

A települési ügyeletre érkezett bejelentések (2018. 09.15.): 

1. A TIK központba érkező bejelentés érkezett, hogy Zamenhof utca 4. szám önkormányzati 

tulajdonú bontás alatt álló lakóépületből nagymennyiségű füst szál fel, valószínűleg tűz 

keletkezet. 

2. A rendőrség tájékoztatása alapján: 

a. A Ligeti óvoda területéről 2 gyermek eltűnését jelentették. A személyzet jelzése 

alapján, a két gyermek engedély nélkül távozott az intézményből, vélhetően sérülést 

szenvedtek. 

b. A Káposzta Fesztivál területéről 7 fiatal eltűnését jelentették be. A bejelentés szerint a 

fiatalokat a városból kivezető Sport utcán látták utoljára, elképzelhető, hogy a 

fiatalok alkoholos befolyásoltság alatt állnak. 

c. Mezőberényben az Euro Mobil Plusz Kft. székhelye mögötti tóban csónakból horgászó 

személyek a vízbe estek és elmerültek. 

3. A Kossuth téren vihar következtében két fáról ágak törtek le és a járókelőket 

veszélyeztették, a jelző személy tájékoztatása alapján az egyik vastagabb letört ág alatt 

egy sérült személy volt található. 

4. Az Ókert utcai téglagyár területén a vihar következtében egy épület falazata meggyengült 

és egy része leomlott. A meggyengült falazat megtámasztása szükséges volt a további 

károk megakadályozása érdekében. 
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5. A Hosszú tó Jeszenszky utcai végénél ismeretlen anyagot, feltételezetően olajfoltot láttak 

kialakulni a tó felszínén. 

2018. szeptember 15-én 0800-tól a mentőcsoportok az operatív törzs által priorizált és 

meghatározott káresemények felszámolására, elsődlegesen eltűnt személyek felkutatására, 

vízből mentésre, épületkárok felszámolására és vízkár-elhárítási feladatokra kerültek 

igénybevételre. 

3. Vezetési pont (helyszíni operatív törzs) 

A gyakorlat vezetési pontja a Mezőberény Tópart étterem 

(Thököly út) területén került kialakításra, amit Békés MKI KSE 

gépjárműve, mint mobil vezetési pont egészített ki. Az operatív 

törzs és vezetési pont működtetését a Békés MKI állományból 

és KMCS-ből kijelölt személyek látták el, Békéscsaba 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjével, aki a gyakorlat 

teljes időtartama alatt, mint a helyszíni operatív törzs vezetője 

tevékenykedett. A vezetési ponton három 4 fő látott el feladatot, feladatuk a rádióforgalmazás 

lebonyolítása, a műveleti napló vezetése, a mentőcsoportok egyes komponenseinek helyszínre 

indítása volt. A KSE mobil vezetési pont kettő fő személyzete elsődlegesen a Békés MKI 

hivatásos állományú tagjaiból esetileg került kijelölésre. 

Műveleti napló: Vezetése papír alapon és azzal párhuzamosan 

elektronikus formában történt. Rögzítésre kerültek a gyakorlat 

fontosabb eseményei, feladat megkezdése, végrehajtásába 

bevont személyi és technikai erőforrások, beavatkozások 

jelentősebb szakaszai, „sérültek” megtalálása, egészségügyi 

segítség kérése, feladatok befejezése.  

 

4. Kommunikáció 

A gyakorlat időtartama alatt, a kommunikáció hírvivők útján személyesen, illetve az EDR 

használatával, a BÉKÉS Káreset 15-es csatornán zajlott. A kommunikációhoz szükséges 

technikai eszközöket a Békés MKI biztosította. A gyakorlat megkezdését megelőzően 

rádiópróba került végrehajtásra. A helyszíni operatív törzsön kívül a mentőcsoport 

parancsnoknál, az egységvezetőknél/komponensparancsnokoknál, a kárhelyszín 

parancsnoknál és műszaki biztonsági tisztnél volt rádió. Az eligazítást követően a 

mentőcsoportok riasztása a rádión keresztül történt meg. A feladat végrehajtása során az EDR 

összeköttetés folyamatosan biztosított volt. 

A gyakorlat során az eligazításnál meghatározott szempontok szerint történt a kommunikáció. 

A rádióforgalmazás végig a rádióforgalmazás szabályai szerint zajlott. 

A mentőcsoportok riasztását a Békés MKI Főügyelet, és a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

ügyelete hajtotta végre telefonon, az értesítési és riasztási tervben lévő személyi erőforrás lista 

alapján. 

 

 

5. Együttműködés 

Mentőcsoporton belül: A KMCS, valamint a bevont önkéntes mentőszervezetek az INSRAG-

nak megfelelő komponensekkel rendelkeznek, mely komponensek folyamatosan egymásra 



Oldal 5 / 12 

vannak utalva a feladatok végrehajtása során. A komponensek közötti együttműködés minden 

mentőcsoport tekintetében jó és zökkenőmentes, köszönhetően az összeszokott állománynak. 

Mentőcsoportok között: A gyakorlat során valamennyi mentőcsoport a meghatározott 

kommunikációs formákat és csatornákat használta, amelyek következtében a mentőcsoportok 

közötti információátadás gördülékenyen és eredményesen történt meg. 

Közreműködőkkel való együttműködés: A gyakorlat során a katasztrófavédelem és a helyi 

polgárőrök erői kapcsolódtak be a feladatok végrehajtásába. A kapott feladatokat a 

mentőcsoportok a műveletirányító feladatszabása alapján hajtották végre, a szakmai 

szabályoknak megfelelően. 

Összességében elmondható, hogy a gyakorlat végrehajtását folyamatos és hatékony 

együttműködés jellemezte. 

6. Kárhelyszínek, gyakorlati elemek 2018. szeptember 14-én 

2018. szeptember 14-én 08 órakor a Békés MKI 

Főügyelete riasztotta a kijelölt állományát, akik 

szeptember 14-én 1100 órára érkeztek a gyakorlat 

gyülekezési helyére a Tópart étterem előtti területre. A 

gyülekezési helyen a tagok végrehajtották a 

felszerelések, okmányok ellenőrzését, továbbá az 

állomány munka- és balesetvédelmi oktatásban 

részesül. A beérkezést követően haladéktalanul 

megtörtént a vezetési egységének a helyszíni operatív törzs felállítása és berendezése.  

Szeptember 14-én alapvetően 2 helyszínen kerültek végrehajtásra gyakorlati feladatok. 

Települési operatív törzs megalakítása és a települési ügyelet működtetése 

A lakossági bejelentések, valamint a káresetek kezelése érdekében 2018 szeptember 14-én 

0830-tól a település polgármesterének utasítására megkezdi működését a települési ügyelet 

(Mezőberény, Kossuth tér 1. Polgármesteri hivatal kistárgyalója), melyben a települési 

megalakítási tervben kijelölt személyeken túl a település közbiztonsági referense végzi a 

feladatok végrehajtását (lakossági bejelentések fogadása, lakossági tájékoztató elkészítése, 

műveleti napló vezetése stb.). A Békéscsabai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka 

utasítására a katasztrófavédelmi megbízott a helyszínen végzi a kárelhárítási feladatok 

koordinálását. 

A Polgármester telefonon tájékozatta a Békési Járási Helyi Védelmi Bizottság Elnökét a 

településen kialakult helyzetről a megtett szükséges intézkedésekről és a jelentkező 

erőforrásigényről, a HVB ügyeletével való kapcsolattartást a települési ügyeleten keresztül 

biztosította. 

A települési ügyeletre érkezett bejelentések: 

1. A Zamenhof utca 4. szám önkormányzati tulajdonú lakóépületben (villámcsapás 

következtében életveszélyessé vált) súlyos károk keletkeztek, a járókelőket veszélyezteti. 

2. A rendőrség tájékoztatása alapján a Városi Humán Segítő és Szociális Szolgálat 

vezetőjének bejelentése alapján több család jelezte, hogy a náluk napközi otthonos 

ellátásban részesülők közül 8 személy nem érkezett haza. A rendőrség 

információgyűjtése alapján az eltűnt személyeket utoljára az Ókert utca térségében 

látták. 
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A hivatásos katasztrófavédelmi szerv védekezési feladatainak támogatására 2018. szeptember 

14-én a település polgármestere a helyi erők bevonásával megkezdte a kárelhárítási feladatok 

szervezését és elrendelte a Mezőberényi Települési Önkéntes Mentőcsoport alkalmazását. A 

nagyszámú káreset kezelése érdekében, a Békés MKI Igazgatója javaslatára, a Békés Megyei 

Védelmi Bizottság Elnöke 2018. szeptember 14-én 0730-kor elrendelte a Körös, Körös-

Kondor Kutyás kutató egységét, a Körös Mentőcsoport légi felderítő egységét, valamint a 

Titán Mentőcsoport műszaki egység állományának riasztását és alkalmazását. 

2018. szeptember 14-én 0900-tól a kiterjedt káresemény minél hatékonyabb felszámolása és a 

beavatkozó erők tevékenységének irányítása érdekében a Békés MKI Igazgatója elrendelte a 

megyei helyszíni irányító törzs (továbbiakban: operatív törzs) megalakítását a Békéscsabai 

KVK vezetőjének irányításával. Az operatív törzs megalakítási helye a Tópart Vendéglő 

(Mezőberény Thököly út), melynek környezete alkalmas a beérkező mentőcsoportok 

bázisának felállításra. 

GYAKORLATI ELEMEK I. ütem 2018. szeptember 14-én 

Műszaki mentés feladat: 

 

Az önkormányzati tulajdonú lakóépületben (villámcsapás következtében életveszélyessé vált) 

bontás végrehajtását a Mezőberény települési önkéntes mentőcsoport, valamint a Titán 

Mentőcsoport Nehézgépes egysége hajtotta kezdte meg és hajtotta végre. 

Kutyás kutatás, felderítés: 

 

A Területen drónos felderítés, kutyás területkutatás, személykeresés végrehajtása (Körös 

MCS, Körös-Kondor MCS Vidra MCS kutyás kutatói). Megtalálás után szükség esetén 

krízisintervenciós ellátási feladatok elvégzése, elsősegély-nyújtás végrehajtása (Körös MCS 

egészségügyi és média komponense). A feladat végrehajtását támogatta a kutató egység részét 

képező – légi felderítést végző - drón felderítő eszköz (Körös MCS és Vidra MCS drónos 

felderítői). 
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A gyakorlat 2018. szeptember 14 1700 órakkor felfüggesztésre került. 

GYAKORLATI ELEMEK II. ütem 2018. szeptember 15-én 

A káresetek száma, kiterjedése és különböző típusai (személykutatás, épületkárok) miatt 

2018. szeptember 14-én 1500-kor a Békés MKI Igazgató javaslatára a Békés Megyei Védelmi 

Bizottság Elnöke elrendelte a további mentőcsoportok egyes komponenseinek állományának 

riasztását 2018. szeptember 15-én 0730-órára történő megjelenéssel Tópart Vendéglő 

Mezőberény Thököly utcán kialakított bázison. 

 

2018. szeptember 15-én 0630 órakor az operatív törzs megkezdte működését, a leriasztott 

mentőcsoportok 0730-tól érkeztek a  Tópart étterem mellet kijelölt gyülekezési helyre ahol a 

tagok végrehajtották a felszerelések, okmányok ellenőrzését, továbbá az állomány munka- és 

balesetvédelmi oktatásban részesültek. 



Oldal 8 / 12 

Szeptember 15-én 6 helyszíne kerültek végrehajtásra gyakorlati feladatok 110 fő 

mentőcsoport tag részvételével. 

A települési ügyeletre érkezett bejelentések (2018. 09.15.): 

1. A TIK központba érkező bejelentés érkezett, hogy Zamenhof utca 4. szám önkormányzati 

tulajdonú bontás alatt álló lakóépületből nagymennyiségű füst szál fel, valószínűleg tűz 

keletkezet. 

2. A rendőrség tájékoztatása alapján: 

a. A Ligeti óvoda területéről 2 gyermek eltűnését jelentették. A személyzet jelzése 

alapján, a két gyermek engedély nélkül távozott az intézményből, vélhetően 

sérülést szenvedtek. 

b. A Káposzta Fesztivál területéről 7 fiatal eltűnését jelentették be. A bejelentés 

szerint a fiatalokat a városból kivezető Sport utcán látták utoljára, elképzelhető, 

hogy a fiatalok alkoholos befolyásoltság alatt állnak. 

c. Mezőberényben az Euro Mobil Plusz Kft. székhelye mögötti tóban csónakból 

horgászó személyek a vízbe estek és elmerültek. 

3. A Kossuth téren vihar következtében két fáról ágak törtek le és a járókelőket 

veszélyeztetik, a jelző személy tájékoztatása alapján az egyik vastagabb letört ég alatt egy 

sérült személy található. 

4. Az Ókert utcai téglagyár területén a vihar következtében egy épület falazata meggyengült 

és egy része leomlott. A meggyengült falazat megtámasztása szükséges a további károk 

megakadályozása érdekében. 

5. A Hosszú tó Jeszenszky utcai végénél ismeretlen anyagot, feltételezetően olajfoltot látnak 

kialakulni a tó felszínén. 

2018. szeptember 15-én 0800-tól a mentőcsoportok az operatív törzs által priorizált és 

meghatározott káresemények felszámolására, elsődlegesen eltűnt személyek felkutatására, 

vízből mentésre, épületkárok felszámolására és vízkár-elhárítási feladatokra kerültek 

igénybevételre. 

7. Kárhelyszínek, gyakorlati elemek 2018. szeptember 15-én 

A második gyakorlati napra tervezett elemek az alábbi helyszíneken kerültek végrehajtásra. 

Kutyás kutatási, felderítési, mentési és sérült ellátási feladat: 

a) A feltételezés szerint a Ligeti óvoda területéről 2 gyermek eltűnését jelentették. Az eltűnt 

személyek felkutatását a Körös-Kondor MCS nyomkövetésre alkalmas kutyás egysége 

hajtotta végre a végrehajtásban közreműködött a Körös Mentőcsoport krízisintervenciós 

komponense, valamint az elsősegély-nyújtás végrehajtására a Vidra MCS egészségügyi 

komponense került riasztásra. 

  

b) A rendőrség tájékoztatása szerint a településen megrendezésre került Káposzta Fesztivál 

területéről 10 fiatal eltűnését jelentették be. 
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A speciális kutatási és mentési feladatok elvégzésére az operatív törzs a Körös, Gyulai, 

Titán, Körös-Kondor Mentőcsoport speciális egységeit riasztotta a helyszínre. 

  

A feladat végrehajtását egészségügyi komponens biztosította. 

   

A kutatást a Körös Mentőcsoport komponense légi felderítésel támogatta. 

   

Az egészségügyi egységek gyors helyszínrejutását a Gyula Mentőcsoport quadja 

biztosította. 

  

Víz alatti személy keresés-mentési feladat: 

A bejelentés szerint Mezőberényben, az Euro Mobil Plusz székhelye mögötti tóban csónakból 

horgászó személyek a vízbe estek és elmerültek. A kutatási és mentési feladatok elvégzésére 

az operatív törzs a településen feladatott ellátó Körös Mentőcsoport speciális egységeit 

rendelte a helyszínre. 
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Romos épület, műszaki mentési feladat: 

TIK központba érkező lakossági bejelentés alapján Mezőberény, Zamenhof utca 4. szám 

önkormányzati tulajdonú bontás alatt álló lakóépületben keletkezet tűz felszámolására I-es 

riasztási fokozatban Mezőberényi Katasztrófavédelmi Őrs gépjárműfecskendőjét riasztotta. A 

tűzoltásvezető kérésére az irányító törzs helyszínre irányította a településen tartózkodó - 

Pelikán mentőcsoport tagjaként - Sarkad ÖTE I-es fecskendőt 5 fős állománnyal. 

  

A tűzeset felszámolását követően - a szürkület miatti nem biztonságos munkavégzés miatti 

felfüggesztett - bontási feladatot folytatta Titán mentőcsoport nehézgépes egysége, valamint a 

mezőberényi települési mentősport állománya. 

   

Másik helyszínen a Mezőberény, Ókert utcai téglagyári telephelyen megrogyott falazat 

megtámasztására a Dél-Békés, Körös-Kondor, Sárrét Mentőcsoport került leriasztásra, akik 

épületmegtámasztási feladatott hajtottak végre. 

  

A megrogyott falazat megtámasztása (a feladat végrehajtására elsősorban a telep területén 

található anyagokat kellet igénybe venni). 

Műszaki mentés faeltávolítási feladat: 

A Kossuth téren vihar következtében két fáról ágak törtek le és a járókelőket veszélyeztetik, a 

jelző személy tájékoztatása alapján az egyik vastagabb letört ág alatt egy sérült személy 

található. A két sérült fa eltávolítását Mezőberény ÖTE végezte támogató erőként a gyulai és 

Pelikán mentőcsoport volt jelent a feladat végrehajtásánál. 
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Vízszennyezési kárelhárítási feladat végrehajtása 

Szennyeződés került a tóba ismeretlen tárgyból szivárgott, a folt nagysága folyamatosan 

növekedet. Az illetékes hatóság kiérkezéséig az előzetes kárelhárítási feladatok végrehajtását 

a Körös MCS műszaki és kárfelszámoló egysége és kutató egysége végezte BEAVER 

mobilgát alkalmazásával. 

   

  

Ennél a feladatnál egy meglévő árvízi védekezésre már alkalmazott eszköz próbáltunk ki egy 

új területen. A műszaki egység feladata a kialakuló felszíni szennyeződés továbbterjedésének 

megakadályozása BEAVER mobilgát alkalmazásával (vízen történő úsztatásával. 

8. Logisztika 

Csapat és felszerelés szállítása: A gyakorlat során a mentőcsoportok és azok komponensei 

önállóan mozogtak, jellemzően az egyes mentőcsoportok rendelkezésére álló gépjárműveivel. 

Táborrend: A Mezőberényi Tópart Vendéglő  által biztosított helyiségekben és a hosszú tó 

melletti ,területen került kialakításra gyülekezési hely, a parkoló, a vezetési pont, 

elsősegélynyújtó hely és  a regisztrációs pont.  

Útvonalterv, menetoszlop: A gyakorlat során a gépjárművek konvojban a részükre biztosított 

térkép alapján mozogtak. 

Ellátás: A minősítő gyakorlaton részt vevő állomány ellátását, a Békés MKI, a Békés Megyei 

Védelmi Bizottság, a Békés Megyei Katasztrófa-és Polgári Védelmi Szövetség, valamint 

Mezőberény Város Önkormányzata biztosította. A gyakorlat során minden résztvevő 

ellátásban részesült, valamint a gyakorlat ideje alatt rendelkezésre állt a megfelelő 

mennyiségű védőital. 

Eszközök karbantartása: A gyakorlatba bevont technikai eszközök a mentőcsoportok 

tagjainak illetve tagszervezeteinek saját, továbbá a katasztrófavédelem tulajdonában vannak. 

Ezek az eszközök jellemzően az adott mentőcsoport tag hétköznapi munkavégzéséhez is 

elengedhetetlenek így azonnal használható állapotban vannak. A gyakorlat ideje alatt 

valamennyi bevetett eszköz működőképes állapotban volt, jelentős meghibásodás nem történt. 

Higiénia: A gyakorlat során a vendéglő épületében kijelölésre kerültek a mosdó. 
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9. Felderítés 

A gyakorlat ideje alatt, a kárhelyszínek típusának és 

kiterjedésének megfelelően, a felderítési feladatokat háromféle 

módon oldották meg a bevont szervezetek: vizuális felderítéssel, 

kutyás kutatással, valamint drónok igénybevételével. A 

felderítési feladatok minden alkalommal eredményre vezettek, 

hatékonyan támogatták illetve előzték meg, a beavatkozó erők 

munkáját. Kiemelendő a drónok alkalmazása, melyekkel élőben 

lehetett követni a felderítés és a kárfelszámolás mozzanatait, továbbá hőkamera 

alkalmazásával nagyban megkönnyítette a szabadtéri személykeresési feladatokat. 

10. Beavatkozás 

A mentőcsoportok megalakított komponensei a részükre meghatározott feladatok 

végrehajtásához szükséges technikai eszközökkel rendelkeztek. A gyakorlat megkezdése előtt 

a vezetési ponton leadták a gyakorlat során alkalmazható technikai eszközeik listáját. A 

gyakorlaton részt vett mentőcsoportok közül valamennyi járási mentőcsoport rendelkezik 

saját ruházattal, több esetben védőruházattal is. A mezőberényi települési mentőcsoport tagjai 

a Békés MKI által biztosított kárelhárítási ruházatban hajtották végre feladataikat.  

A mentőcsoportok állományának gyakorlatban (már megszerzett tapasztalatok, önkéntes 

tűzoltói tevékenység stb.) szerzett tapasztalatainak köszönhetően, a feladatok végrehajtásának 

hatékonysága jó volt, minden helyzetben megfelelő reakciót nyújtottak. 

11. Egészségügyi biztosítás helyzete 

A gyakorlat egészségügyi biztosítását mindkét gyakorlati napon a KMCS egészségügyi 

komponense irányította és hajtotta végre a többi járási mentőcsoportok egészségügyi 

komponenseinek bevonásával. Az egészségügyi komponens az egészségügyi biztosításon 

felül, valamennyi olyan gyakorlati feladatba is bevonásra került, ahol sérültek ellátását illetve 

krízisintervenciós feladatokat kellett imitálni. A gyakorlat ideje alatt folyamatosan biztosított 

volt a helyszínen a beavatkozáshoz szükséges egészségügyi eszközök, továbbá felszerelt 

mentőgépjármű. 

A gyakorlat során  a Rendészeti Szakközép Iskola 10 tanulója töltötte be a sérült imitátor 

szerepet, felkészítésük és egészségügyi ellátásuk előzetesen, megfelelően megtörtént.  

12. Összegzett megállapítások 

A beállított feladatokat a mentőcsoportok magas színvonalon hajtották végre, maradéktalanul 

megfelelve velük szemben állított  követelményeknek. A bevont mentőcsoportok hatékonyan 

és nagy odaadással vettek részt a jelentkező feladatok végrehajtásában, melyek következtében 

a gyakorlat a kitűzött célokat maradéktalanul elérte. 

A gyakorlás 2 napján 160 fő vett részt, akik feladatba történő bevonása és ellátása folyamatos 

és fokozott figyelmet igényelt az irányítói állománytól, mellyel kapcsolatban megállapítható, 

hogy sikerült biztosítani a zökkenőmentes feladatellátás valamennyi feltételét. 

A gyakorlat a munkavédelmi szabályok betartásával és érvényesítésével, sérülés- és 

balesetmentesen valósult meg, melyet nagyban segített, hogy a feladatok megkezdése előtt 

valamennyi résztvevő munka- és balesetvédelmi oktatáson esett át, ahol tudatosították a 

várható feladatok során alkalmazandó legfőbb ismereteket. 

 


