HÍREK RÖVIDEN:
Üléseztek az abasári lakossági ivóvíz-hálózat helyreállításával, illetve a szennyeződés forrásának felkutatásával
kapcsolatban
megalakított
munkacsoportok 2013. november 27-én Abasáron.

Gyakorlat került levezetésre
a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság
Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ irányításával
a rendkívüli téli időjárási viszonyokra történő felkészülés érdekében.

A Honvédelmi Minisztérium
célellenőrzést hajtott végre a
Megyei Védelmi Bizottság
Titkárságán. Az ellenőrzés
eredménye: „megfelelt”.

Befejeződött a vízügyi szervezetek ár– és belvízvédelmi
felkészülése.

A Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Heves Megyei Igazgatósága végrehajtotta a téli időjárási helyzetre való felkészülési feladatait.

Sikeresen végrehajtottuk a
Védelmi Igazgatás 2013.
gyakorlatot, melynek keretében módszertani foglalkozás
került levezetésre a különleges jogrendi tájékoztatás,
honvédelmi igazgatás, befogadó nemzeti támogatási
feladatokkal kapcsolatosan.
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Tisztelt
Olvasók!
Az esztendő végének
kö zele dté vel minden
ember,
szervezet – így mi
is – számot adunk mindazokról a dolgokról, melyek
megvalósítását még valamikor az év elején határoztuk
el. Elszámolunk magunknak
is, de mindenekelőtt azoknak
a testületeknek tartozunk
beszámolással, akik megadták nekünk a felhatalmazást
a feladataink végrehajtásához.
A 2013-as év nagy kihívások
elé állította az államigazgatás
teljes rendszerét, így a Heves
Megyei Védelmi Bizottságot
is. A védelmi igazgatás
területi és helyi szintje teljesen átalakult, megújult. Az
egyetlen folytonosságot a
rendszerben a települési
önkormányzatok jelentették.
Még fel sem ocsúdtunk a
márciusi rendkívüli havazás
által okozott meglepetésből,
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de már a dunai gátakon
segítettünk megküzdeni az
évszázad egyik legnagyobb
árvizével. A baj felülírta a
megyei határokat. Szervezett és önkéntes erők segítették a veszélybe került
honfitársainkat országszerte,
így megyénkből is sokan
kivették részüket a feladatokból.
Majd októberben
Abasáron kellet helytállnunk
a lakossági ivóvíz hálózatot
ért szennyeződés következtében kialakult helyzet felszámolása
érdekében.
Köszönet mindenkinek, aki
részt vett a védekezésben,
és azoknak, akik segítették
munkánkat annak érdekében, hogy újra egészséges
ivóvíz folyhasson az abasári
csapokból.
Mindezek mellet persze
folytatnunk kellett betervezett feladataink végrehajtását is. Csak, hogy a legfontosabbakat említsem: tovább
fejlesztettük a megyei védelmi igazgatási vezetési rendszert, megalapoztuk a jövőjét egy a honvédelmi nevelés
céljait szolgáló általános iskolákat érintő vetélkedőnek,

D E C E M B E R

megkezdtük a megyei honvédelmi készletek kialakítását, folytattuk a megyei védelmi igazgatási szereplők
képzését, sikeresen részt
vettünk az ágazatok által
szervezett központi gyakorlatokon.
A megyei védelmi bizottság
a 2013 évre kitűzött fő célkitűzéseinek javarészét elvégezte. Természetesen az év
hátralévő részében tovább
folytatjuk a munkát.
Mindamellett, hogy a megyei
védelmi igazgatási rendszer
működése lankadatlan biztosítja a területen élő lakosság
biztonságát, az év végi ünnepek felé közeledve meg
kell, hogy álljunk egy pillanatra annak érdekében,
hogy átadjuk jókívánságainkat mindazoknak, akik segítettek bennünket abban,
hogy eleget tudjunk tenni a
mások, illetve magunk által
támasztott követelményeknek.
A fentiekre hivatkozva kívánok Önöknek Békés Karácsonyt és Boldog, Eredményes Új Esztendőt!
Horváth László
Heves Megyei
Védelmi Bizottság
elnöke

A TAR TAL O M BÓ L :
A Heves Megyei Védelmi Bizottság fő célkitűzéseinek teljesülése 2013-ban
Munkában az önkéntes tartalékosok
A kéménytüzek megelőzhetőek
Lakosságvédelmi egység, és diákok polgári védelmi felkészítése az egri Hunyadi Mátyás Általános
Iskolában
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A Heves Megyei Védelmi Bizottság
fő célkitűzéseinek teljesülése 2013-ban
1. Közreműködés a Nemzeti Intézkedési Rendszer működtetésében
A Nemzeti Intézkedési Rendszer
gyakorlati alkalmazása a „Védelmi
Igazgatás 2013” gyakorlaton végrehajtásra került. Természetesen a
gyűjteményt a tapasztalatok feldolgozása után ki kell bővíteni a területi és helyi szinten jelentkező részletes feladatokkal.

5.

Közreműködés a válságkezelési
gyakorlatokkal, rendezvényekkel
összefüggő feladatok végrehajtásában
Az év során számos válságkezelési
gyakorlat, rendezvény került végrehajtásra, melyben a megyei védelmi igazgatás rendszere jól vizsgázott.
A célkitűzés megvalósult.

A célkitűzés megvalósult.

10. Felkészülés és eredményes részvétel a honvédelmi irányítás jogkörében, a honvédelemért felelős
miniszter által jóváhagyott terv
alapján, az érintett államigazgatási szervek bevonásával átfogó,
felügyeleti ellenőrzéseken való
részvételre.
A megyei védelmi bizottságot 2013.
november 19-én célellenőrzés keretében ellenőrzés alá vonták. Az ellenőrzés eredménye megfelelő.
A célkitűzés megvalósult.

2. Közreműködés a civil-katonairendvédelmi együttműködés feladatainak végrehajtásában
Mind a napi munkavégzés, mind
pedig a tárgyévben végrehajtott
gyakorlatok során sor került különböző együttműködési feladatok
végrehajtására. Mindenképpen tovább kell fejleszteni ezt a tevékenységet további szereplők bevonásával.
A célkitűzés részben megvalósult.

3.

A védelmi felkészítés feladatainak végrehajtása
A védelmi felkészítés keretében a
területi helyi szintű szereplők felkészítése különböző fórumokon folyamatos volt. Hírlevelet indítottunk a
védelmi igazgatási szereplők felkészítése, aktuális tájékoztatása érdekében.
A célkitűzés megvalósult.

6. A nemzetgazdaságra háruló honvédelmi feladatok területi és helyi
végrehajtása
A terület elavult szabályozási rendszere nem biztosítja teljes mértékben a feladatok végrehajtását. A feladat végrehajtása kormányzati szinten nem kezdődött el.
A célkitűzés nem valósult meg.

7. A védelmi igazgatás tervrendszerének kialakításával kapcsolatos
feladatok végrehajtása
A feladat végrehajtása jelenleg is
folyamatban van, melyben a megye
aktív szerepet vállal.
A célkitűzés részben megvalósult.

8. Közreműködés a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeivel összefüggő
területi és helyi szintű feladatainak végrehajtásában
A feladat a „Védelmi Igazgatás
2013” gyakorlat során gyakorlásra
került.

4.

Részvétel a különleges jogrend
idején bevezetendő rendkívüli
intézkedések jogszabálytervezeteinek kidolgozásában
A különleges jogrendi tevékenységet szabályozó jogszabályok változtatásaival kapcsolatban – felhasználva a valós, illetve gyakorolt
feladatok tapasztalatait – folyamatos volt az egyeztetés.
A célkitűzés megvalósult.

A célkitűzés megvalósult.

9. Közreműködés
létfontosságú
rendszerek és létesítmények védelmével kapcsolatos feladatok
területi és helyi szintű végrehajtásában
A feladat a „Védelmi Igazgatás
2013” gyakorlat során gyakorlásra
került.
A célkitűzés megvalósult.
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11. Védelmi igazgatási vezetési rendszer fejlesztése
A megyei védelmi igazgatási vezetési rendszer továbbfejlesztésre került. Informatikai eszközök beszerzésével tovább növeltük a meglévő
képességeinket. A megyei védelmi
bizottság ügyeleti részleg elhelyezését a Heves Megyei Rendőr Főkapitányság épületében tervezzük elhelyezni, mellyel kapcsolatban az
egyeztetői munka lezárult. A Honvédelmi Minisztérium célelőirányzatot
biztosít a feladatok végrehajtására.
Tovább fejlesztettük a helyi védelmi
bizottságok vezetési feltételeit.
A célkitűzés megvalósult.

12. Honvédelmi oktatási feladatok
végrehajtása.
A honvédelmet népszerűsítő vetélkedőt indítottunk. 26 általános iskolai csapattal kezdtük meg a vetélkedőt. Az első fordulóban elméleti
feladatokat, majd a megyei döntőn
gyakorlati feladatokat kell a részt
vevőknek megoldani vízügyi, katasztrófavédelmi, rendőrségi, népegészségügyi, Magyar Honvédség
témakörökben.
Honvédelmi vándorkiállítás alapjait
fektettük le. A kiállítás várhatóan
2014 márciusában nyílik, majd megyei körútra indul.

Bozsákovics László alezredes
Heves Megyei Védelmi Bizottság
titkára

Munkában az önkéntes tartalékosok
Éles helyzetben is bizonyították rátermettségüket a MH Hadkiegészítő és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság
(MH HKNYP) Katonai Igazgatási Öszszekötő Osztály Heves megyei állományának tagjai. Az önkéntes tartalékos
főtisztek az év elejétől vesznek részt a
helyi védelmi bizottságok munkájában.
Az idei évben a járási rendszer kialakítása következtében átalakult a védelmi
igazgatás szerkezete és feladatrendszere. A 2013. január 1-jével hatályba
lépett jogszabály-módosítások révén a
járások − illetve a fővárosban a kerületek – illetékességi területéhez igazodó
helyi védelmi bizottságok kerültek megalakításra, melynek elnöki feladatait a
járási hivatalvezetők vették át. A védelmi bizottságok honvédelmi elnökhelyettesi feladatainak ellátásaira önkéntes
műveleti tartalékos, katonai igazgatási
összekötő főtisztek kerültek kinevezésre.
Az átalakulást követően összesen 213
fő önkéntes műveleti tartalékos kezdte
meg tényleges szolgálatát a helyi védelmi bizottságokban. A katonai igazgatási összekötő főtisztek békeidőben
és különleges jogrendben is számos
feladatot látnak el. A helyi védelmi bizottságokban képviselik a Magyar Honvédséget, szavazati joggal vesznek
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részt azok ülésein, emellett irányítják a
bizottság Honvédelmi Munkacsoportját.

helyt állt a júniusi dunai árvízi védekezésben is.

Ezen összetett feladatok eredményes
elvégzéséhez elengedhetetlen volt a
szakszerű felkészítés. Ennek érdekében a főtisztek a HM Védelmi Hivatal
és a MH HKNYP együttműködésével
szervezett védelmi igazgatási szakfelkészítésen vettek részt az év első felében. Ezeken a foglalkozásokon az állománynak lehetősége nyílt megismerni a
védelmi igazgatás rendszerét, a békeidőszaki és a különleges jogrendi működés sajátosságait, a területi és helyi
védelmi igazgatási szerveket, azok tevékenységét, a helyi védelmi bizottságok működésének szabályait, okmányrendszerét, feladatait, valamint a honvédelmi feladatokban közreműködő
szervek munkáját.

Az összekötők szeptember 30-október
18. között közreműködtek a „Védelmi
Igazgatás 2013” gyakorlaton. A nemzetközi gyakorlat során a Magyar Honvédség Műveleti Vezetési Rendszerét,
illetve a területi és helyi szintű védelmi
igazgatást tesztelték különleges jogrendre vonatkozó rendszabályok bevezetésével. A MH HKNYP Katonai Igazgatási Összekötő Osztály 8 fős heves
megyei állományának - Munkácsi Sándor tartalékos ezredes részvételével - a
gyakorlás mellett éles helyzetben is
helyt kellett állniuk. Október 8-án rendkívüli bizottsági ülés került összehívásra, melynek célja az Abasár település
lakossági ivóvíz ellátásával kapcsolatos
probléma kezelése volt.

Ezt követően, április második felében
első alkalommal került sor a tényleges
szolgálatteljesítésre, mikor is az önkéntes tartalékosok kinevezésük szerinti
helyi védelmi bizottságoknál folytatták a
gyakorlati munkát. Ebben az időszakban volt a bizottságok első féléves ülése, valamint megtörtént a Honvédelmi
Munkacsoportok működéseihez szükséges okmányrendszerek összeállítása
is. Alig néhány héttel a szolgálatból
történő elbocsátása után az állomány

A 2013 évi tapasztalatok igazolják,
hogy járási szinten is szükséges, tapasztalt, védelmi igazgatási területen
képzett katonák foglalkoztatása.

Smidróczki Róbert közalkalmazott
MH HKNYP

A kéménytüzek megelőzhetőek
Megkezdődött
a fűtési szezon
és ezzel együtt
sajnálatos módon megjelentek a kéménytüzes, füstmérgezéses esetek is, sokszor
riasztják a tűzoltókat robbanások és szén-monoxidmérgezések miatt. A gyakran tragikus
kimenetelű események többsége kellő odafigyeléssel és felkészüléssel
megelőzhető lenne.
Idén már csaknem húsz alkalommal
riasztották megyénk tűzoltóit kéménytüzekhez, négyszer pedig szén-monoxid
mérgezésről szólt a bejelentés. Ilyen
jellegű balesetben idén összesen hatan
sérültek meg.
A szén-monoxid-mérgezés legtöbbször
a tüzelő-, fűtő-, és egyéb berendezések
(páraelszívó, kandalló) helytelen használatára, a karbantartás és ellenőrzés
hiányára, vagy a helyiségek nem megfelelő szellőztetésére vezethető vissza.
Éppen ezért különös jelentősége van a
kémények rendszeres ellenőrzésének.
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A nehezen észlelhető színtelen és
szagtalan szén-monoxid ugyanis jellemzően a tüzelőberendezésen vagy a
nem megfelelően működő kéményből
áramlik vissza a helyiség légterébe.
Kerülhet mérgező gáz a lakótérbe nem
kellően tömített kályhából, kandallóból,
füstcsőből, kazánból, vagy az elszenynyeződött fürdőszobai „átfolyós” vízmelegítőből is.
Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő, fűtő
berendezést használjunk, ezt szakembernek kell beüzemelnie és javítania.
A kémény állapotát előírt időszakonként – gázüzemű berendezés esetén
évente, szilárd és olajtüzelésű berendezés esetén félévente – ellenőriztessük. A gázkészüléket (kazán, bojler,
konvektor) is évente vizsgáltassuk
felül. Hasznos lehet a szén-monoxidérzékelő készülék használata, egy
megfelelő eszköz életet menthet. Ezek
azonban nem helyettesítik a rendszeres karbantartást, felülvizsgálatot! Tanácsos kikérni szakember véleményét
szag- és páraelszívó vásárlása, kandalló és minimális légáteresztő képességű nyílászárók beépítése esetén.

Lehetőség szerint használjunk a lakószobában légbevezetőt, a vizes helyiségekben (WC, fürdőszoba, konyha) légelvezetőt, így biztosítható garantáltan a
megfelelő mennyiségű és minőségű
levegő.
A kazánnal, főként vegyes tüzelésű kazánnal felszerelt ingatlanban a kémények ellenőrzése mellett érdemes átvizsgáltatni magát a berendezést is
(vízkőlerakódás, biztonsági szelep működőképessége, csapok, szelepek állapota, vegyes tüzelés esetén huzatszabályzó állapota stb.). Mindezeken túl
ügyelni kell a tüzelőanyag tárolására is,
biztosítsuk a megfelelő távolságot a
tüzelő, fűtő berendezés és az éghető
anyag között. A kazán közelében felhalmozott éghető anyagokat távolítsuk el.
Baj esetén azonnal hívjuk a katasztrófavédelem műveletirányítási központját a 105-ös segélyhívó számon!

Antal Erika tű. fhdgy.
megyei katasztrófavédelmi szóvivő
Heves Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Lakosságvédelmi egység,
és diákok polgári védelmi felkészítése
az egri Hunyadi Mátyás Általános Iskolában
Az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség éves oktatási tervében foglaltak
szerint folytatódott a megalakított polgári védelmi egységek, és a diákok
katasztrófavédelmi felkészítése.

Mint minden más területen, úgy a veszélyhelyzeti oktatásban is igaz, hogy a
helyes életvitelre már gyermekkortól
kezdve, tudatosan kell nevelni a következő generációkat.

Az oktatási intézményben megalakított
lakosságvédelmi egységbe beosztottak
mellett a tanári kar 52 tagja vett részt
az elméleti képzésen. A jelenlévők általános tájékoztatást kaptak a katasztrófavédelem rendszeréről, a katasztrófákat előidéző, azokat kiváltó eseményekről. A Polgári Védelem munkatársa
részletesen bemutatta nekik, hogy milyen feladataik és kötelezettségeik vannak a katasztrófák elleni védekezésben.

Ennek szellemében az iskola 178 tanulója (a 7-8. évfolyam) vett részt összevont tanórán, ahol interaktív módon,
életkoruknak megfelelő eszközök alkalmazásával ismerhették meg, milyen
veszélyhelyzetek veszik körül őket a
mindennapokban.
Nagyon fontos, hogy a fiatalok meglássák, hogyan készülhetnek fel egy-egy
ilyen éles helyzetre.

A gyerekek bevonásával folytatott oktatás alapvető célja az volt, hogy az óra
végére a diákok megfelelő felkészültségre, és némi gyakorlatra is szert tegyenek, felismerjék a veszélyhelyzetet,
és fel tudják mérni annak nagyságát.
Az oktatás során kiemelten foglalkoztak
azzal, hogy a diákok megértsék, milyen
módon kérhetnek segítséget, és hogyan segíthetnek éles helyzetben önmagukon, és másokon. A különleges
tanórán a katasztrófavédelmi szakember felhívta a fiatalok figyelmét arra:
nagyon fontos, hogy óvják önmagukat
és környezetüket, ezzel számos veszélyhelyzetet meg is előzhetnek.
Habis László
Eger MJV polgármestere

Veszettség Magyarországon – 2013. november
A veszettség világszerte előforduló, az
emberre is veszélyes, gyógyíthatatlan
betegség.
A betegség vírusa iránt nagyon fogékony a róka, a prérifarkas, a macska, a
sakál, a denevér és a szarvasmarha,
valamivel kevésbé fogékony a kutya, a
juh, a kecske és a ló, legkevésbé fogékony pl. az oposszum és az ember.
A vírusos betegség terjesztésében elsősorban a róka, a kutya, a macska és
a denevér játszik szerepet.
A rókák által is terjesztett veszettség
ellen a hatóságok vakcinát tartalmazó eleség kihelyezésével védekeznek
(orális immunizáció). Ennek köszönhetően a hazai állomány fertőzöttsége
minimálisra csökkent; Heves megyében
utoljára 2006-ban, egy rókában mutatták ki a vírust, ami természetesen nem
azt jelenti, hogy a veszély nem áll fenn.
Ezt támasztja alá, hogy 2013-ban újra
felbukkant a betegség: 2013. szeptember 12. óta összesen 18 pozitív veszettségi eset fordult elő Magyarországon,
valamennyi megállapítás rókából történt. Az esetek Bács-Kiskun, JászNagykun-Szolnok és Pest megyében
fordultak elő (érintett települések: Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Kőröstetétlen, Lakitelek, Pálmonostora, Tiszajenő,
Tiszakécske, Tiszavárkony). A szakemberek feltételezik, hogy a járvány külföldi eredetű. Bács-Kiskun és Pest megyében a veszettséggel érintett településeken elrendelték a macskák kötelező
veszettség elleni oltását.
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Az eddigi megállapítások miatt érdemes az alábbiakat szem előtt tartani:
A veszettséggel fertőzött róka lehet
kezes és simulékony, hagyja magát
megsimogatni, nem riad meg az ember közelségétől. Azonban a barátságosan viselkedő róka nem feltétlen
veszett, az urbanizáció, és az ember
közelségének megszokása a rókákat
kezesebbé, bátrabbá tették. Egyes
egészséges példányok is egészen közel engedhetik magukhoz az embert.
Ha a környékünkön már láttunk rókát,
tegyünk pár óvintézkedést. A szemetet,
hulladékot lezárt, összecsomózott zsákban helyezzük a gyűjtőbe, amit szintén
csukjunk le. A kutya-, és macskaeledelt éjszakára ne hagyjuk kint, és a
gyermekeknek tanítsuk meg, hogy
még az aranyos kölyökrókákhoz se
közeledjenek.
Érdemes a kerítés átjárhatatlanságát
biztosítani, és ha fennáll a veszély a
rókák beköltözésére, akkor a nagyobb
udvarokban ajánlott a kotoréknak alkalmas sűrű, eldugott, bozótos részeket
kitisztítani.
Fontos a házi kedvencek oltásainak
beadatása is! A háziállatokra és házi
kedvencekre vonatkozó rendelkezéseket (az állatok veszettség elleni vakcináztatása (164/2008. (XII. 20.) FVM
rendelet), chippel való megjelöltetése
(41/2010. (II. 26.) VM rendelet) minden állampolgár köteles betartani
saját és embertársai egészsége, valamint a tartott állatok egészségének

megőrzése érdekében.
Lakott területen a kárt okozó vad elejtéséhez – közegészségügyi, illetve közbiztonsági okból, illetve a köz- és magántulajdon súlyos károsodástól való
megóvása érdekében – az elejtés helye
szerint illetékes rendőrkapitányság engedélye szükséges, mely engedélyhez
jogszabály által előírt tartalmú kérelmet
kell benyújtani. A gyakorlatban ilyen
engedélyt az adott település illetékes
vadászatra jogosult hivatásos vadásza
kér többnyire. Lakott területen kívül a
hivatásos vadász kilőheti a veszettségre gyanús rókát és/vagy egyéb vadállatot.
Mivel a veszettség vírusa az elhullott
állatokban is megtalálható, fokozottan
felhívjuk a lakosság figyelmét arra,
hogy ha elhullott rókatetemmel vagy
más ragadozó állat tetemével találkoznak, azt szabad kézzel ne érintsék.
Ugyanakkor az eseteket haladéktalanul
jelezzék a Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságán
a 30/655-0757 telefonszámon,
vagy a heves_megye@oai.hu
e-mail címen
annak érdekében, hogy a Hivatal a
szükséges intézkedéseket mielőbb
megtegye.
Dr. Koren János igazgató
Heves Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság

Bemutatkozik az
Egri Járás Helyi Védelmi Bizottsága
ség vezető (Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság képviselője).
A HVB tanácskozási joggal rendelkező tagjai:
Kiss László üzemmérnök (Magyar Közút Nonprofit Zrt. Heves Megyei Igazgatósága), Habis László polgármester (Eger
Megyei Jogú Város Önkormányzata),
Vámosi László polgármester (Andornaktálya), Tőgyi Gábor polgármester
(Andornaktálya), Dr. Juhász Attila Simon polgármester (Felsőtárkány), Sári
László polgármester (Kerecsend), Fodor Péter polgármester (Kerecsend),
Farkas Sándor polgármester (Verpelét).
A járások kialakításáról, valamint egyes
ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény rendelkezései alapján 2013. január 1. napjától a helyi védelmi bizottságok illetékességi területe igazodik a járások illetékességi területéhez.
Az Egri Járás Helyi Védelmi Bizottságának illetékességi területéhez Andornaktálya, Bátor, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerbocs, Egercsehi ,Egerszalók,
Egerszólát, Feldebrő, Felsőtárkány, Hevesaranyos, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros, Szarvaskő, Szúcs, Tarnaszentmária, Verpelét
települések tartoznak.
Az Egri Járás Helyi Védelmi Bizottsága
testületi szerv, illetékességi területén
irányítja és összehangolja a honvédelmi
és katasztrófavédelmi feladatokat.
A HVB elnöke Dr. Boncz László hivatalvezető, helyettesei a katasztrófák elleni védekezés tekintetében Székely Tamás tűzoltó százados polgári védelmi
felügyelő, a honvédelmi feladatok tekintetében Fábián János alezredes. A
HVB titkára Dr. Szombathy Miklósné
hivatalvezető-helyettes.
A HVB további szavazati joggal rendelkező tagjai:
a Heves Megyei Kormányhivatal képviselője, Bognár József rendőr alezredes (Egri Rendőrkapitányság), Nagy
József növényvédelmi felügyelő (Heves
Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság), Dr. Busák Károly járási főállatorvos (Heves Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság),
Dr. Egeressi Zsuzsanna járási tisztifőorvos (Egri Járási Népegészségügyi
Intézet), Bodolai Márk szakaszmérnök-
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A HVB a honvédelmi és katasztrófavédelmi tevékenységének támogatása érdekében munkacsoportokat működtet.
A Vezetést Támogató Munkacsoport
főbb feladatai: a döntések meghozatalához szükséges általános és szakmai
információk gyűjtése, elemzése; más
szervekkel tisztségviselőkkel történő
kapcsolattartás; tájékozódás és tájékoztatás; ügyeleti szolgálat ellátása; döntéselőkészítés jogi megalapozottságának
segítése; pénzügyi, anyagi, technikai- és
egyéb ellátási feladatok szervezése,
biztosítása; távközlési, informatikai feltételek biztosítása. A munkacsoporton belül Ügyeleti Részleg, Jogi Részleg és
Logisztikai Részleg működik. A munkacsoport a feladatát – aktivizálását követően – 24 órás váltásban végzi.
A Honvédelmi Munkacsoport a honvédelmi igazgatás és a katonai igazgatás
helyi feladatainak összehangolását segíti elő. Feladatai: kapcsolattartás az MH
Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó
Parancsnoksággal, az érintett HVB-kkel,
más
hatóságokkal,
szervezetekkel;
elemzi értékeli a hadkiegészítő feladatok
helyzetét, szükség estén intézkedési javaslatot tesz, irányítja a Befogadó Nemzeti Támogatásból eredő feladatokat;
erők, eszközök, objektumok, szolgáltatások igénybevételének koordinációja;
rendkívüli állapot, megelőző védelmi
helyzet, vagy váratlan támadás kinyilvánítása esetén megszervezi az illetékességi területén kijelölt gazdasági szervezetek helyzetfelmérését; szükség esetén
koordinálja a lakosság élelmiszer ellátását; szervezi, koordinálja, ellenőrzi a
központi, vagy területi szintű döntések
helyi végrehajtását.
A Katasztrófavédelmi Munkacsoport
rendeltetése: illetékességi területén az
életet és a vagyonbiztonságot, a termé-

szetes és épített környezetet veszélyeztető katasztrófák megelőzésében és károsító hatásai elleni védekezés irányítási
rendszerének kialakításában és működtetésében való közreműködés. Főbb
feladatai: katasztrófa, vagy katasztrófa
veszélyes helyzet bekövetkezése esetén elemzi, értékeli a kialakult szituációt,
javaslatot készít elő a HVB elnökének a
szükséges döntésekre, közreműködik az
intézkedések végrehajtásában; szervezi
— a bevont gazdasági szervezetek közreműködésével — a lakosság szükségellátásához nélkülözhetetlen alapvető
élelmiszerek biztosítását; részt vesz a
katasztrófavédelemben érintett szervezetek tevékenységének koordinálásában, segíti a védekezésre kijelölt személy, illetve polgármesterek tevékenységét; közreműködik az MVB által meghatározott védekezési feladatok végrehajtásában. A Munkacsoport munkájában részt vesznek a közüzemi szervek
vezetői, a mentőszolgálat képviselője, a
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének képviselője, az
Állami Közútkezelő képviselője, a karitatív szervezetek képviselői, az Országos
Meteorológiai Szolgálat képviselője, a
Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság képviselője.
Dr. Boncz László
HVB elnök

Az Egri Járási Helyi Védelmi Bizottság
illetékességi területe

Ünnepek előtti bűnmegelőzési tanácsok
Közelednek az ünnepek, mindenki örömteljes várakozással,
izgalommal és természetesen
lázas
bevásárlással készül
a karácsonyra. Az
örömbe
azonban
üröm is vegyülhet,
ha az ajándékokra, ünnepi étkekre
szánt pénzt ismeretlen tolvajok szerzik
meg. Az üzletekben, az áruházakban, a
piacokon, a tömegközlekedési eszközökön jelentősen megnövekszik a forgalom, és a zsebtolvajok ugyanilyen
lázas izgalommal, és reményteljes várakozással várják a tömeget, amely
ideális feltételeket teremt ahhoz, hogy
egy gyors mozdulattal más táskájából,
zsebéből pénzt, vagy értéktárgyakat
emeljenek el.
A pénzük, ékszereik, kocsi- és lakáskulcsaik, hitelkártyájuk és irataik mind a
tolvajok prédájává válhatnak.
A tolvajok legtöbbször csoportosan
tevékenykednek. A bűncselekmény
előtt egyikőjük igyekszik elterelni a kiszemelt áldozat figyelmét, amely a tömegben, a vásárlás izgalmában nem is
olyan nehéz, vagy éppen szükségtelen.
A csoport másik tagja "lenyúl", a harmadik pedig átveszi a zsákmányt, és
gyorsan elhagyja a helyszint.
De a tolvajok bámulatra méltóan ügyes
ujjai ellenére is léteznek hatásos lehetőségek a védelemre:

Használjon övtáskát, vagy nyakba
akasztható erszényt, mert a tolvaj
nem tud észrevétlenül odakapni.
Figyeljenek arra, hogy kézitáskájuk
mindig zárva legyen, és főleg tömegben szorítsa a karja alá, érintetlenségét többször ellenőrizze.
Soha ne tegyen pénztárcát, kézitáskát, autóstáskát a bevásárlókocsiba,
kosár, bevásárló táska tetejére.
Csak annyi pénzt vigyen magával,
amennyire feltehetőleg aznap szüksége lesz.
Mégjobban figyeljen, ha tömegben
tartózkodik, utazik. Legyen gyanakvó, ha oldalba lökik, vagy látszólag
véletlenül bepiszkítják ruháját.
Vásárláskor, az áru válogatásakor
soha ne tegye le a pénztárcáját
vagy kézitáskáját a pultra.
Az áru próbálásakor se hagyja csomagjait, télikabátját őrizetlenül.
Mindig csak annyi csomagot vigyen
magával, amennyire képes odafigyelni
A hitelkártya PIN-kódját ne írja rá a
kártyára és ne tárolja a kártyával
együtt.
Ha a kódot nem tudja megjegyezni,
olyan helyre írja fel, ami a kártyával
együtt nem tűnhet el.

Amennyiben "megszabadították" a
hitelkártyájától, azonnal tilttassa le!
A hitelkártyára érdemes a pénzintézettel korlátozást tenni, amelyben
meghatározzák, hogy egy nap mekkora összeget lehet csak felhasználni. Így a jogosulatlan „használó”
legfeljebb csak a korlátozásig tud
visszaélni a kártyával, és nem tudja
egyszerre az egész összeget
(esetleg hitelkerettel együtt) felhasználni.
Ha tetten éri a zsebtolvajt, hangosan
kérje az emberek segítségét, és azonnal hívják a rendőrséget. A zsebtolvaj
soha nincs egyedül.
A karácsonyi ajándékok beszerzése
közben ne feledkezzünk meg a gépkocsi, illetve a gépkocsiban felhalmozott
ajándékok – értékek védelméről sem.
Gondosan ügyeljenek arra, hogy a gépkocsit minden esetben zárják be, és
lehetőleg ne hagyjanak benne pénzt,
táskát, iratokat. Ha ez mégis szükséges
tegyék ezt úgy, hogy ne látszódjon
kívülről, mi minden kincs található az
autóban! Használják a csomagtartót,
ez sem trezor, de valamivel mégis biztonságosabb.
Hasonlóképpen fordítsanak gondot a
gépkocsi bezárására, és arra, hogy ne
hagyjanak benne értéket a karácsonyi
egyházi rendezvények idején a templom környéki parkolókban, vagy a temetőknél.
Kocsis Irén Mária r. alezredes
bűnmegelőzési osztályvezető
Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

Amennyiben mégis bűncselekmény történik a sérelmükre, azonnal értesítsék a Rendőrséget (telefonszám: 112)!
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Ülésezett a Gyöngyösi Járás
Helyi Védelmi Bizottsága
2013. október 14-én tartotta soron következő ülését a Gyöngyösi Járás Helyi
Védelmi Bizottsága.
Az ülés napirendjén szerepelt a
„Védelmi Igazgatás 2013.” gyakorlat
végrehajtásával kapcsolatos feladatok
megtárgyalása, valamint a Helyi Védelmi Bizottság 2013. évben végzett munkájáról szóló beszámoló.
Tájékoztatót hallgattak meg az ülésen a
bizottsági tagok a téli időszakra történő
felkészüléssel kapcsolatosan a katasztrófavédelmi elnökhelyettestől, az Észak

-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
Gyöngyösi Szakaszmérnöksége Vezetőjétől, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Gyöngyösi Kirendeltségének
Vezetőjétől.
Módosította továbbá a HVB a Szervezeti és Működési Rendjét. A módosítás
szükségességét az indokolta, hogy a
honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló
2011. évi CXIII. törvény 2013. július 1-i

hatállyal módosult, miszerint a HVB
tagjainak sora kiegészül a helyi védelmi
bizottság titkárával. Ennek megfelelően
dr. Vitovszki Mária járási hivatalvezetőhelyettes (aki hivatali beosztásából eredően a helyi védelmi bizottság titkára is
egyben) a Gyöngyösi Járás Helyi Védelmi Bizottsága tagjává vált.

Dr. Bekecs Andrea
HVB elnök

Honvédelmi vetélkedő
A Heves Megyei Védelmi Bizottság
honvédelmi vetélkedőt hirdetett rendőrségi, katasztrófavédelmi, népegészségügyi, honvédségi és vízgazdálkodási
témákban a megye általános iskoláinak
7. évfolyamán tanuló diákjai részére.

rosi Általános Iskolát képviseli (felkészítő tanár: Dudásné Király Szilvia), 1
csapat pedig Gyöngyöshalászról a Széchenyi István Általános Iskolából nevezett (felkészítő tanár: Tihanyiné Szabó
Krisztina).

A versenyre 2013. október 20-ig lehetett benevezni, osztályonként 3 fős csapatokkal. A gyöngyösi járásból 5 csapat
jelentkezett, melyből 3 csapat a gyöngyösi Kálváriaparti Általános Iskolát
képviseli (felkészítő tanár: Reviczki
Tamás), 1 csapat a gyöngyösi Felsővá-

A verseny elkezdődött, a feladatok a
Facebook „Honvédelmi Vetélkedő” oldalról tölthetők le.

A megyei döntő győztese vándordíjat
kap és részt vehet a Zala megyében
megrendezésre kerülő „Göcsej Harcitúrán”.
Dr. Bekecs Andrea
HVB elnök

A többfordulós járási selejtezők legjobbjai a megyei döntőn vesznek majd
részt.

Gyöngy Járási Mentőcsoport
2013. novemberében megalakításra került a Gyöngy Járási Mentőcsoport. Tagjai Abasár, Gyöngyöshalász és Vámosgyörk
települések önkéntes tűzoltó egyesületeinek sorából kerülnek ki. A mentőcsoport elsődleges feladata a járásban kialakuló veszélyhelyzetek felszámolásában való közreműködés.
Dr. Bekecs Andrea
HVB elnök

Tudta-e?
A hóesés csökkenti a láthatóságot, ezért mindig használja az autó lámpáit. A tapadás még a kezelt (sózott) utakon is
csökkenhet, ezért vezessen lassan, a lehető legmagasabb sebességfokozatban haladjon, kormányozzon finoman és
kerülje az erős fékezést.
Ónos eső esetén lassítson le és használjon tompított fényszórót lakott területen is. Mivel az út rendkívül csúszós lesz,
ezért óvatosan fékezzen és óvakodjon a hirtelen kormánymozdulatoktól.
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