ANALIZA
VAJE PRENOSA SIGNALA MED MESTNO OBČINO MURSKA SOBOTA IN
SZOMBATHELYJEM
1. Priprava prenosa signala za aktiviranje
2. Prenos signala
3. Ugotovitve
Ad.1) Med vodilnim partnerjem v projektu »Rešujmo skupaj« in partnerjem Gasilstvo
Szombathely je bil kot prva aktivnost usklajen in dopolnjen načrt aktiviranja sil ZRP pri obeh
partnerjih. Tako je bil dopolnjen načrt aktiviranja Mestne občine Murska Sobota in gasilstva
Szombathelija. Usklajeni načrti so bili vkomponirani v načrte aktiviranja po katerih centri za
obveščanje pri obeh partnerjih prenašajo signal med centroma in v nadaljevanju do sil zaščite
in reševanja pri obeh partnerjih. Za pripravo prenosa signala za dan 26.10.2012 je bil dne
17.10.2012 izveden usklajevalni sestanek med predstavniki MO MS, ReCO Murska Sobota in
gasilstvom Szombathelyja. Na sestanku so bili preigrani postopki prenosa signala in določeni
načini prenosa. Tako je bilo dogovorjeno, da se bo signal prenesel preko telefonske zveze in
sicer se po nalogu Poveljnika CZ Mestne občine Murska Sobota prenese iz ReCO Murska
Sobota dne 26.10.2012 med 08.00 in 09.00 za aktiviranje sil na madžarski strani ter med
16.00 in 17.00 istega dne na enak način za zaključek aktivnosti.
Ad.2) Poveljnik CZ Mesne občine Murska Sobota in njegov namestnik ter Poveljnik GZ
(gasilska zveza) Mestne občine Murska Sobota so se dne 26.10.2012 ob 07.30 sestali na
sedežu GZ Mestne občine Murska Sobota. ter se dogovorili, da bo nalog za prenos signala
med ReCO Murska Sobota in Centrom za obveščanje Szombathely predan ReCO Murska
Sobota ob 08,05.
Tako je Poveljnik CZ Mestne občine Murska Sobota ob 08.00, ko ReCO začne delovati v
Murski Soboti predal zahtevo za prenos signala operaterju v ReCO Murska Sobota (Evgen
Kranjec) . Ta je zahtevo za aktiviranje sil prenesel preko telefonske zveze ob 08.03 ter dobil
potrditev o izvedbi naloge ob 08.05.
Za zaključek aktivnosti prenosa signala med sodelujočimi je bila po nalogu Poveljnika CZ
Mestne občine Murska Sobota prenesena zahteva za zaključek aktivnosti. Potrditev zaključka
je bila s strani Centra za obveščanje Szombathely bila prejeta ob 16.03. S tem so bile
aktivnosti prenosa signala zaključene.
Ad.3) Skozi aktivnosti prenosa signala je bilo ugotovljeno, da je prenos potekal nemoteno
preko telefonskih zvez. V ReCO Murska Sobota je zaradi prehajanja nočne izmene v Maribor
bilo potrebno časovno uskladiti prenos signala na 08.00. Hkrati pa bo v nadaljevanju potrebno
proučiti možnost prenosa signala preko radijskih zvez za kar pa je potrebno predhodno
uskladiti frekvence za uspešno izvedbo.

Zaključek:
Aktivnosti so potekale nemoteno z veliko zavzetostjo odgovornih v Mestni občini Murska
Sobota in Gasilstva Szombathely. Vse pa je bilo možno izvesti s popolno strokovno in
tehnično podporo vključenih centrov za obveščanje z obeh strani meje. Takšen pristop delitve
aktivnosti na prenos signala in izvajanje operativnih nalog (evakuacijska vaja) je v začetni
fazi zelo primerna saj omogoča uskladitev postopkov delovanja centov z obeh strani meje v
povezavi s silami zaščite in reševanja.
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ANALIZA
EVAKUACIJSKO REŠEVALNE VAJE V GLEDALIŠČU PARK DNE 26.10.2012

1.
2.
3.
4.

Priprave za vajo
Izvedba evakuacijsko reševalne vaje
Zaključek
Predlog aktivnosti za leto 2013

Ad.1) Priprave na evakuacijsko reševalno vajo v Gledališču Park Murska Sobota so potekale
v skladu s časovnim načrtom kot potekajo aktivnosti priprav na vaje in usposabljanje sil
zaščite in reševanja. Tako je župan sprejel sklep o izvedbi evakuacijsko reševalne vaje
številka 849-0018/2010-38 datum 24.09.2012 in na tej osnovi izdelan elaborat aktivnosti številka 8490018/2010-39 datum 24.09.2012 kjer so razdelane aktivnosti in naloge sodelujočih partnerjev projekta
v vaji ter ostalih sodelujočih. V aktivnosti so bili vključeni GZ MO MS z izbranimi PGD, Zavod za
kulturo, turizem in šport Murska Sobota (ZTKŠ M.Sobota), OŠ II Murska Sobota, OZRK
Murska Sobota, Policijska postaja Murska Sobota, Gasilstvo Szombathelyja, Razvojni center Murska
Sobota, Vodstvo GZ Moravske toplice in GZ Hodoš, ter vodstva PGD Öryszempeter, Bajaszenjy in
Monošter, ki sodelujejo kot opazovalke, Uprava URSZR Izpostava Murska Sobota z ReCO Murska
Sobota. OŠCZ (Občinski štab za Civilno zaščito) MO (Mestne občine) MS(Murska Saobota) bo
vključen kot vodstvo vaje in bodo člani s časom in vsebino vaje vnaprej seznanjen
Vabljeni so bili tudi predstavniki MGRT kot usklajevalec aktivnosti med izvajalci projektov in ESRR85 %. financerjem projekta.
Zaradi vključitve razporejenih pripadnikov CZ v izvajanje projekta je bilo potrebno zagotoviti
postopek pozivanja pripadnikov CZ v skladu s Pravilnikom o evidenci, razporejanju in pozivanju

pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ( UL RS, 40/2009 z
dne 29.05.2009). Ostale sile sistema so bile aktivirane in pozivane v skladu s predpisi. V
postopku priprav so potekale aktivnosti dogovarjanja med partnerji in ostalimi sodelujočimi.
Tako smo kot vodilni partner sodelovali pri pripravi učencev in osebja OŠ II in osebja ZKTŠ
Murska Sobota predvsem pri pripravi objekta za uspešno izvedbo evakuacije. Pri pripravi
objekta- Gledališča Park Murska Sobota je tako bilo potrebno odpraviti več pomanjkljivosti
kot je npr. zagotovitev delovanja požarnega alarma in posledično delovanje požarne zavese
med odrom in dvorano, zagotovitev delovanja pomožne razsvetljave, način odpiranja vrat, ki
nimajo naletne evakuacijske kljuke in še druge podrobnosti, ki bi lahko vplivale na uspešnost
evakuacije ob dejanski nesreči v gledališču. Pri tem moram ugotoviti, da je sodelovanje
odgovornih v gledališču bilo zelo korektno in so se trudili, da so pomanjkljivosti bile
odpravljene.
Za dokončno pripravo evakuacijsko reševalne vaje je bil s strani vodilnega partnerja sklican
dne 17.10.2012 sestanek za izvedbo vaje. Na sestanku so bile določene naloge silam ZiR
vsakemu partnerju in zagotovljen način komuniciranja na vaji. Za namen nemotenega
delovanja je bila vključena prevajalka za slovensko madžarski jezik. Določil se je datum
izvedbe vaje 26.10.2012 med 10.00 in 14.00 oz. med 08.00 in 16.00.
2. Evakuacijsko reševalna vaja je potekala v skladu s postopki, ki so bili določeni v načrtu
vaje. Poseben poudarek je bil dan varnosti vključenih v vajo. Odgovorni v gledališču in
Osnovni šoli II so ob 9.50 napolnili dvorano z namenom ogleda filma »Oča«. Istočasno je v
dvorano vstopilo 6 gasilcev, ki so poleg učiteljev in osebja ZTKŠ, skrbeli za preprečevanje
morebitnih poškodb evakuirancev med evakuacijo ter izvajali meritev časa izvedbe

evakuacije. Pred začetkom projekcije filma je bilo posredovano obvestilo gledalcem o načinu
evakuacije ob morebitni nesreči.
Ob 10.00 so bile aktivirane tudi gasilske enote in postavljene v pripravljenost, na lokaciji
Gasilskega doma Murska Sobota, skupaj z ekipama PP CZ in RK za reševalne aktivnosti ob
nesreči v gledališču. Aktivnosti so bile vodene s strani OŠCZ.
Po dogovoru z odgovornimi v gledališču je bil prožen alarm ob 11.01. Vsi udeleženci, razen
poškodovanih, so bili evakuirani ob 11.02.20. To pomeni, da je evakuacija bila izvedena v 1.
minuti in 20. sekundah kar je čas, ki zagotavlja preživetje evakuirancev. Poročilo o
morebitnih poškodovanih in zajetih v objektu je podala Direktorica ZTKO ga.Brigita
Perhavec.
Za gašenje in reševanje so bile aktivirane gasilske enote GZ MO Murska Sobota in enote
Szombathelyja ter ekipe PP CZ in OZRK Murska Sobota za oskrbo poškodovanih ob nesreči.
Ob prihodu gasilcev je bilo izvedeno izpihovanje dima in gašenje požara. V nadaljevanju so
enote PGD GZ MO MS in Gasilstva Szombathely pristople k reševanju poškodovanih in
zajetih v objektu. Rešene so predali ekipam PP CZ v nadaljnjo triažo in oskrbo. Za hudo
poškodovanega so v objet vstopili tudi pripadniki ekipe PP CZ MO MS zaradi ustrezne
oskrbe ter poškodovanega namestili na nosila in ga s pomočjo gasilcev iznesli iz objekta. Delo
ekip PP CZ so nadzorovali odgovorni z OZRK Murska Sobota.
Istočasno je potekalo še reševanje z višin s pomočjo Avto lestve. Na streho gledališča so se
umaknili delavci uprave gledališča, ki so bili reševani s pomočjo AL. Celotne aktivnosti
reševanja so potekale 27.00 minut.
Po vaji je bila izveden<a predstavitev delovanja gasilnega aparata S-9 in obstoječe avto
lestve.
3.Zaključek
Aktivnosti ob preverjanju sposobnosti izvedbe evakuacije in reševanja v obravnavanem
objektu lahko razdelimo v dva dela. Prvi del so priprave, ki so pokazale na nemalo tehničnih
pomanjkljivosti objekta, ki so navedene v tč.1 in ki jih je bilo nujno odpraviti za izvedbo
evakuacije, ne glede na predvideno izvedbo evakuacijsko reševalne vaje. Pomanjkljivosti bi
lahko ogrozile varnost gledalcev in osebja, če se nebi odpravile pred samo vajo in morebitno
nesrečo. Zato je nujno, da odgovorne osebe v gledališču tehnično osebje stalno opozarja na
pomanjkljivosti in jih po navodilu vodstva tudi sproti odpravlja.
Drugi del je izvedba evakuacijsko reševalne vaje, ki je potekala nemoteno predvsem zaradi
temeljitih priprav vseh vključenih. Izvedeni so bili vsi postopki od proženja alarma,
obveščanja ReCO Murska Sobota o nesreči in zaprosilo za pomoč gasilcev in reševalcev z vso
opremo za gašenje in reševanje. Za zagotavljanje varnosti evakuirancev in reševalcev na
območju delovanja je bila zaprošena tudi pomoč policije in redarske službe MO MS. Ti so
odigrali pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti sodelujočih na vaji ter ureditvi in začasni
preusmeritvi prometa na Ul.Št.Kovača ob kateri se gledališče nahaja.
Evakuacijsko reševalna vaja je bila izvedena v nadzorovanih okoliščinah. V dvorani so bili
nameščeni učenci in učitelji, ki so predstavljali zaključene skupine, ki jih je bilo možno
nadzorovati številčno kot tudi imensko. Ob morebitnem podobnem dogodku bo skupina zelo
heterogena in bo nadzor reševanja možen samo na osnovi števila prodanih kart. Tako, da bo
ob morebitni nesreči mnogo težje ugotavljati zajete v objektu. Zato je potrebna popolna
angažiranost osebja gledališča ob nesreči. V čim večji meri je potrebno prisotne usmerjati na
evakuacijska zbirališča zaradi možnosti nadzora zaradi potrebe po reševanju.

4.Predlog aktivnosti za leto 2013
Za leto 2013 predlagamo naslednje aktivnosti v okviru projekta »Rešujmo skupaj«:
Z.št.
1.

Odgovorni
izvajalec
MO MS

Aktivnost
Izvedba razpisa za nabavo
AL (avto lestev)
Murska Priprava dokumentacije za
nabavo opreme iz projekta

2.

PD
Sobota

3.

Gasilstvo
Szombathelyja

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Sodelujoči
pri
izvedbi (soizvajalci)
MU MO MS
RC Murska Sobota
PD MS
RC Murska Sobota
Gasilstvo
Szombathely
Gasilstvo
Szombathelyja
In VATI?
PGD Murska Sobota

Predvideni čas
Januar 2013
do izvedbe
Po načrtu PD

Priprava dokumentacije in
nabava opreme za cestno
reševanje
Gasilstvo
Reševanje ob nesreči v
Szombathelyja
cestnem prometu
PD
Murska Kartiranje vodnega telesa PD Murska Sobota
Sobota
stoječe vode v Sloveniji
Potapljači
pri
gasilstvu
Szombathelyja
GZ MO MS
Priprava in izvedba vaje GZ MO MS
reševanja na vodi in iz vode
PD MS
(zaščita pred poplavami- Gasilstvo
postopki)
Szombathely
s
potapljači

Po
načrtu
partnerja

Potapljači
pri
Gasilstvu
Szombathelyja
GZ MO Murska
Sobota
Gasilstvo
Szombathelyja

Po dogovoru s
potapljači PD
MS
Septemberoktober 2013
September
oktober 2013

Kartiranje vodnega telesa GZ MO MS
stoječih voda na madžarski PD Murska Sobota
strani
Reševanje z višin
Gasilstvo
Szombathelyja
Požar v naravnem okolju
GZ MO MS

Maj
–junij
2013
Tekom leta v
dogovoru
z
Gasilstvom
Szombathelyja
Marec-april
2013

Vsaka operativna aktivnost se deli na pripravo aktivnosti, izvedbo aktivnosti in analizo aktivnosti.
Aktivnosti vodi odgovorni izvajalec v sodelovanju soizvajalcev. Za vsako operativno aktivnost se
izvede tudi prenos signala z vsemi elementi kot za ostale operativne aktivnosti.
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ZAPISNIK
Analiz Vaje prenosa signala za čezmejno obveščanje in aktiviranje sil ZiR
Murska Sobota-Szombathely in Evakuacijsko reševalne vaje dne 26.10.2012 v Murski Soboti, ki sta
bili izvedeni dne 04.12.2012 ob 10.00 v veliki sejni dvorani v Murski Soboti Kardoševa 2, Murska
Sobota

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Ugotovitev prisotnosti
Predstavitev predlogov analiz obeh vaj
Razprava za dopolnitev analiz
Predlog programa aktivnosti za leto 2013
Razno

Ad.1) Prisotnost je bila ugotavljanja z vpisom v listo prisotnih. Ker ob 10.00 ni bilo predstavnikov
partnerjev Razvojni center Murska Sobota in Potapljaškega društva ter predstavnika OŠ II Murska
Sobota in OZRK Murska Sobota je bil začetek analiz zamaknjen za 15 minut. Po preteku časa je bilo
ugotovljeno, da je prisotnih 14 predstavnikov preostalih sodelujočih v obeh aktivnostih in se je analiza
vaj s 15 minutnim zamikom začela.
Ad.2) Vsi partnerji projekta »Rešujmo skupaj« in sodelujoči v aktivnostih dne 26.10.2012 so prejeli
predlog obeh analiz. Vodja projekta je povzel nekatere pomembne poudarke iz predlaganih analiz. Pri
tem se je dotaknil načina in časa prenosa signala med ReCO Murska Sobota in Centrom za obveščanje
Szombathely. Izpostavil je problem povezan z prehodom nočne izmene delavcev ReCO Murska
Sobota v ReCO Maribor, kar je narekovalo prilagoditev časa prenosa signala med ReCO Murska
Sobota in Centrom za obveščanje Szombathely. Tako je čas bil 08.05 ko je ReCO Murska Sobota
začel delovati. Signal je bil sicer uspešno prenesen in tudi povratno potrjen. Izveden je bil preko
telefonskih zvez med centroma in v skladu z načrti aktiviranja pri obeh partnerjih do sil zaščite in
reševanja.
V nadaljevanju je bil predstavljen predlog analize evakuacijsko reševalne vaje v gledališču Park
Murska Sobota. V analizi so bili,posebej obravnavani cilji, ki so bili zasledovani skozi priprave in
izvajanje vaje. Kot pomembni cilji so bili izpostavljeni:
- Zagotovitev brezhibnosti delovanja opreme in naprav ob morebitni evakuaciji
- Zagotovitev usposobljenosti delovanja osebja zavoda ob nesreči
- Poznavanje objekta s strani gasilcev in reševalcev
- Poznavanje načrta evakuacije
- Zagotoviti varnost evakuirancev in gledalcev ob nesreči
- Preveriti uspešnost izvedbe evakuacije
- Preveriti primernost evakuacijskih zbirališč
- Preveriti sposobnost časovne izvedbe evakuacije
- Preveriti sposobnost skupnega delovanja sil ZiR partnerjev-posebej madžarskega partnerja
Za preverjanje zastavljenih ciljev so bili skozi vajo izvedeni vsi postopki od alarmiranja gledalcev in
zaposlenih v ustanovi, obveščanje ReCO Murska Sobota o nesreči z zaprosilom za pomoč gasilcev in
reševalcev. Hkrati so zaposleni v gledališču usmerjali evakuacijo gledalcev in zaposlenih ter jih
usmerjali na evakuacijska zbirališča z namenom čim večje preglednosti izvedene evakuacije. V analizi
je posebej opozorjeno, da so celotne priprave in izvedba vaje bile usmerjene v preverjanje sposobnosti
objekta za uspešno evakuacijo oseb iz objekta. Po izvedeni evakuaciji so se odvijale aktivnosti, ki so

jih izvajali gasilci in reševalci za zaščito ljudi in premoženja predvsem z namenom spoznavanja
značilnosti objekta in možnosti ter možne smeri posredovanja. Ker je v objektu ostalo več
poškodovanih so gasilske enote zagotovile varen vstop v objekt ter izvedle reševanje poškodovanih ter
njihovo predajo ekipam PP CZ Mestne občine Murska Sobota in OZRK Murska Sobota, ki so
poškodovane oskrbele in pripravile za nadaljnji transport in oskrbo. Poškodbo hrbtenice so v
sodelovanju z gasilci oskrbeli pripadniki ekip PP v objektu zaradi težavnosti poškodbe.
V predstavitvi so bile posebej izpostavljene vloga ostalih sodelujočih. Tako je policija skupaj z
redarsko službo zagotovila izolacijo prostora delovanja sil in zaporo Ul.Št.Kovača ter s tem
onemogočila oviranje delovanja sil ZiR in morebitne poškodbe, ki bi lahko nastale zaradi prometa kot
tudi nekontroliranih prehodov gledalcev z območja izvajanja vaje.
Kot predlog zaključka je bilo ugotovljeno, da so vključeni v prenos signala delovali izredno zavzeto in
profesionalno. Kot težava pa se postavlja nedelovanje ReCO Murska Sobota v nočnem času.
3.Razprava za dopolnite analiz
V uvodu je direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport (ZKTŠ) Murska Sobota mag. Brigita
PERHAVEC opozorila na napako v predlogih analiz kjer je uporabljena kratica ZTKŠ. V nadaljevanju
se je osredotočila na samo izvajanje evakuacijsko reševalne vaje, posebej na priprave na samo vajo, ki
so pokazale kompleksnost naloge tako z organizacijskega vidika kot tudi z vidika primernosti objekta
in naprav za uspešno izvedbo evakuacije. Tako je kot pomemben dosežek priprav na vajo in izvedbo
vaje označila ugotovitev in odpravo pomanjkljivosti na samem objektu (pomožna razsvetljava,
požarna vrata, požarna zavesa na odru idr. ), seznanitev delavcev zavoda z njihovimi nalogami ob
morebitni nesreči, poročanje o nesreči na ReCO in zaprosilo pomoči ter druge naloge, ki so zelo
pomembne ob nesreči sami pa s tem niso bili seznanjeni. Pomembna ugotovitev je tudi, da so
pomanjkljivosti bile odpravljene takoj in sprejeta odločitev ZKTŠ o pogostejšem preverjanju
delovanja varnostne opreme v gledališču kot to zahtevajo predpisi.
Gönz Szabolcs in Egyed Laszlo, predstavnika gasilstva Szombathely sta kot prvo opozorila na
spremembo partnerja v projektu zaradi reorganizacije gasilstva in njegove podreditve državi. Tako se
sedaj pojavlja kot partner Vas Megyei Katasztrofavedelmi igazgatosag torej uprava za katastrofe. V
razpravi sta izpostavila problem evakuacijskih poti in njihove označitve ter se zanimala kako je to
urejeno v Sloveniji. Vodja projekta Stanislav WOLF je predstavil zakonodajo, ki to področje ureja.
Dodal je da so evakuacijske poti in intervencijska mesta zarisana. Da se sicer še pojavlja, da so ta
mesta zaparkirana, se pa to ureja tudi s sankcioniranjem kršiteljev. Seveda pa je potrebno dvigniti
zavest uporabnikov javnih površin, da se bodo označena mesta uporabljala samo za namen intervencij
kar bo zmanjšalo tveganje ob nesrečah za ljudi in premoženje. Hkrati je bil izpostavljen predlog
skupnih aktivnosti za preverjanje in usklajevanje delovanja sil ob nesrečah v objektih kjer so
udeleženci tako raznoliki in osebno neevidentirani. V nadaljevanju je predstavnike madžarskega
partnerja zanimal način obveščanja javnosti ob nesreči. Postopek je obrazložil poveljnik CZ MO MS
in izpostavil organizacijo sistema ZiR v Sloveniji ter vlogo Poveljnikov CZ ter odgovornih za stike z
javnostmi v štabu kot tudi v primeru MOMS v Mestni upravi. Opozoril je, da lahko Poveljnik CZ ob
velikih nesrečah kontrolirano usmerja informacije za javnosti preko člana OŠCZ za stike z javnostmi
kot tudi odgovornega za stike z javnostmi v MU MO MS.
V razpravo se je vključil še Poveljnik GZ MO MS Franc OLAJ, ki je predstavil aktivnosti GZ in PGD
Mestne občine Murska Sobota v projektu kot tudi aktivnosti, ki so pripomogle k usposabljanju
gasilcev za izvajanje zastavljenih nalog v projektu.
Prisotni so se strinjali, da sta obe analizi pripravljeni v skladu z izvedenimi aktivnostmi in obe
soglasno potrdili.

4.Predlog programa aktivnosti za leti 2013
Za leto 2013 predlagamo naslednje aktivnosti v okviru projekta »Rešujmo skupaj«:

Z.št.
1.

Odgovorni
izvajalec
MO MS

Aktivnost
Izvedba razpisa za nabavo
AL (avto lestev)
Murska Priprava dokumentacije za
nabavo opreme iz projekta

2.

PD
Sobota

3.

Gasilstvo
Szombathelyja

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Sodelujoči
pri
izvedbi (soizvajalci)
MU MO MS
RC Murska Sobota
PD MS
RC Murska Sobota
Gasilstvo
Szombathely
Gasilstvo
Szombathelyja
In VATI?
PGD Murska Sobota

Predvideni čas
Januar 2013
do izvedbe
Po načrtu PD

Priprava dokumentacije in
nabava opreme za cestno
reševanje
Gasilstvo
Reševanje ob nesreči v
Szombathelyja
cestnem prometu
PD
Murska Kartiranje vodnega telesa PD Murska Sobota
Sobota
stoječe vode v Sloveniji
Potapljači
pri
gasilstvu
Szombathelyja
GZ MO MS
Priprava in izvedba vaje GZ MO MS
reševanja na vodi in iz vode
PD MS
(zaščita pred poplavami- Gasilstvo
postopki)
Szombathely
s
potapljači

Po
načrtu
partnerja

Potapljači
pri
Gasilstvu
Szombathelyja
GZ MO Murska
Sobota
Gasilstvo
Szombathelyja

Po dogovoru s
potapljači PD
MS
Septemberoktober 2013
September
oktober 2013

Kartiranje vodnega telesa GZ MO MS
stoječih voda na madžarski PD Murska Sobota
strani
Reševanje z višin
Gasilstvo
Szombathelyja
Požar v naravnem okolju
GZ MO MS

Maj
–junij
2013
Tekom leta v
dogovoru
z
Gasilstvom
Szombathelyja
Marec-april
2013

Vsaka operativna aktivnost se deli na pripravo aktivnosti, izvedbo aktivnosti in analizo aktivnosti.
Aktivnosti vodi odgovorni izvajalec v sodelovanju soizvajalcev. Za vsako operativno aktivnost se
izvede tudi prenos signala z vsemi elementi kot za ostale operativne aktivnosti.

Da bi aktivnosti bilo možno usklajeno izvesti sta predstavnika gasilstva Szombathelyja predlagala
ločen sestanek vodilnega partnerja in Partnerja 2 v petek dne 07.12.2012 ob 10.00. Vabilo bo
posredoval Partner 2.
Predlog je bil sprejet vsi sodelujoči pa so se zavezali, da bodo proučili svoje naloge v programu.
5.Razno
Predstavnika partnerja 2 –gasilstvo Szombathely- sta opozorila, da se je menjal pravni status partnerja2. Gasilstvo je namreč po novem podrejeno upravi za katastrofe R Madžarske in s tem postaja
gasilstvo del državne uprave. Nadaljnji postopek je treba urediti z RC Murska Sobota.

Številka:849-0018/2010-49
Datum:05.12.2012

Analizo pripravil
Stanislav WOLF
Vodja projekta Rešujmo skupaj

ELEMZÉS
A MURASZOMBATI ÉS A SZOMBATHELYI VÁROSI ÖNKORMÁNYZATOK
KÖZÖTTI JELÁTVITEL-GYAKORLATRÓL
1. Riasztási jelátvitel előkészítése
2. Jelátvitel
3. Megállapítások
Ad.1) A „Mentsünk együtt” projekt vezető partnere és a szombathelyi tűzoltóság
projektpartner közötti első tevékenység a két partner közötti katasztrófavédelmi (tűzvédelmi)
bevetési terv egyeztetése és kiegészítése volt. Ennek keretén belül kiegészítésre került a
Muraszombati és a Szombathelyi Városi Önkormányzat bevetési terve. Az egyeztetett
terveket beleszőtték azokba a bevetési tervekbe, amelyek alapján a két partnernél a
hírközpontok a két központ közötti jelátvitelt végzik, vagyis a két partnernél működő védelmi
és mentési erőket riasztják. A 2012. október 26-ai jelátvitel előkészítése érdekében, 2012.
október 17-én, Muraszombatban koordinációs értekezletet tartottak a Muraszombati Város
Önkormányzata, a Muraszombati Regionális Hírközpont és a szombathelyi tűzoltóság

képviselői. Az értekezleten végigvettük a jelátviteli eljárást és az átvitel módját. Megállapodás
született, hogy a jelátvitel telefonon történik, éspedig a Muraszombati Város Önkormányzata
polgárvédelmi parancsnoka utasítására, 2012. 10. 26-án, 8 és 9 óra között, a magyar oldali
egységek riasztása céljából, valamint ugyanaznap 16 és 17 óra között, a tevékenység
befejezése céljából.
Ad.2) Muraszombat Városi Önkormányzatának polgárvédelmi parancsnoka és helyettese,
valamint a Muraszombati Városi Önkormányzat Tűzoltószövetségének parancsnoka, 2012.
10. 26-án 7.30 órakor találkoztak a Muraszombati Város Önkormányzata
Tűzoltószövetségének székhelyén, és abban állapodtak meg, hogy a Muraszombati Regionális
Riasztási Központ és a szombathelyi Riasztási Központ közötti jelátvitellel kapcsolatos
utasítást a riasztási központnak 8.05 órakor adják át.
Ennek értelmében, a Muraszombati Városi Önkormányzat polgárvédelmi parancsnoka 8.
órakor, amikor a riasztási központ megkezdi működését Muraszombatban, a riasztási központ
operátorának (Evgen Kranjec) átadta a jelátviteli utasítást. Az operátor a riasztási utasítást
8.03 órakor telefonon továbbította, majd a feladat teljesítéséről 8.05 perckor kapott igazolást.
A résztvevők közötti jelátviteli tevékenység befejezése céljából, a Muraszombati Városi
Önkormányzat polgárvédelmi parancsnoka részéről adott utasítás alapján történt meg a
tevékenység befejezésével kapcsolatos követelés átadása. A szombathelyi riasztási központ
részről, a befejezés tényét 16.03 órakor erősítették meg. Ezzel a jelátviteli tevékenység
befejeződött.
Ad.3) A jelátviteli tevékenység során megállapítást nyert, hogy az átvitel telefonkapcsolaton
zavartalanul megvalósítható. A Muraszombati Regionális Riasztási Központban, az éjszakai
ügyeleti műszak Mariborba történő átvitele miatt, időben 8 órára kellene egyeztetni a
jelátvitelt. Ugyanakkor, a jövőben, meg kell vizsgálni a rádiókapcsolat általi jelátvitel
lehetőségét, amihez viszont előzetesen szükséges a frekvenciák egyeztetése.
Összefoglaló:
A tevékenység a Muraszombat Város Önkormányzata és a Szombathelyi Tűzoltóság odaadó
munkájának köszönhetően zavartalanul megvalósult. A megvalósításhoz szükség volt a határ
két oldalán működő riasztási központ teljes szakmai és műszaki támogatására. A kezdeti
szakaszban megfelelőnek bizonyult a tevékenységeknek, a jelátvitelre és az operatív feladatok
(kiürítési gyakorlat) megvalósítására vonatkozó, ilyen jellegű összekapcsolása, mivel lehetővé
teszi a határ két oldalán működő riasztási központ, valamint a védelmi és mentési alakulatok
közötti együttműködés koordinálását.
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A PARK SZÍNHÁZBAN, 2012. 10. 26-ÁN TARTOTT KIÜRÍTÉSI MENTÉSI
GYAKORLAT ELEMZÉSE

1.
2.
3.
4.

A gyakorlat előkészületei
A kiürítési mentési gyakorlat lebonyolítása
Összefoglaló
A 2013-as évi tevékenységek javaslata

Ad.1) A muraszombati Park Színházban végrehajtott kiürítési-mentési gyakorlat előkészületei
a katasztrófavédelmi erők felkészítési tevékenységeire meghatározott menetrend szerint
zajlottak le. A polgármester a kiürítési-mentési gyakorlat végrehajtására vonatkozó 8490018/2010-38 számú határozatot 2012. szeptember 24-én jóváhagyta, s ennek alapján 2012.
szeptember 24-én kiadásra került a 849-0018/2010-39 számú tevékenységi jelentés a
projektpartnerek és más résztvevők tevékenységeiről és szerepéről. A tevékenységekben részt
vett Muraszombat Város Önkormányzatának Tűzoltószövetsége kijelölt tűzoltóságokkal,
Muraszombat Művelődési, Idegenforgalmi és Sport Intézete, a Muraszombati II. sz. Általános
Iskola, a muraszombati Vöröskereszt Községi Szervezete, a Muraszombati
Rendőrigazgatóság, a Szombathelyi Tűzoltóság, a Muraszombati Fejlesztési Központ,
Moravske Toplice és Hodos tűzoltóságának vezetősége, megfigyelőként Őriszentpéter,
Bajánsenye és Szentgotthárd tűzoltóságának vezetősége, a Szlovén Köztársaság Polgári- és
Katasztrófavédelmi Igazgatóságának Muraszombati Kirendeltsége és a Regionális
Hírközpont. Gyakorlatvezetőként részt vesz Muraszombat Város Önkormányzata Polgári
Védelmi Parancsnoksága, amelynek tagjai előre ismerik a gyakorlat időpontját és tartalmát.
A projekt végrehajtói és a projektet 85%-ban finanszírozó ERFA tevékenységeinek
koordinátoraként meghívást kaptak a Szlovén Gazdaságfejlesztési és Technológiai
Minisztérium (MGRT) képviselői is.
A polgári védelem mozgósított tagjainak a gyakorlatba való bekapcsolása miatt ki kellett
dolgozni az eljárást a polgári védelem tagjainak behívására, a Szabályzat a Polgári Védelem
és más védelmi, mentő és segítő erők nyilvántartásáról, elosztásáról és behívásáról (az SzK
Hivatalos Lapja, 40/2009 szám, 2009. május 29.) rendelkezései szerint. A rendszer egyéb
erőinek mozgósítására és behívására az előírások szerint került sor. Az előkészületek
keretében került sor a partnerek és más résztvevők közötti megbeszélések lebonyolítására.
Ennek során vezető partnerként vettünk részt a II. számú általános iskola tanulóinak és a
Muraszombati Művelődési, Idegenforgalmi és Sport Intézet személyzetének felkészítésében,
és mindenekelőtt az objektum előkészítésében a kiürítés sikeres végrehajtására. A létesítmény
– a Muraszombati Park Színház – előkészítése során számos hiányosságot kellett
megszüntetnünk. Gondoskodnunk kellett például a tűzriasztás és a vészvilágítás működéséről,
a színpad és a nézőtér közötti tűzvédelmi függöny megbízható működéséről, a vésznyitóval
fel nem szerelt ajtók kinyithatóságáról és egyéb részletekről, amelyek tényleges
szerencsétlenség esetén befolyásolhatják a kiürítés sikerességét. Ennek kapcsán meg kell
állapítanom, hogy a színház felelős dolgozói nagyon korrekt együttműködést tanúsítottak és
aktívan közreműködtek a hiányosságok megszüntetésében.
A kiürítési-mentési gyakorlat előkészítésének véglegesítésére a vezető partner megbeszélést
hívott össze 2012. október 17-re. A megbeszélésen a katasztrófavédelem képviselői
meghatározták az egyes partnerek szerepét és kommunikálási módját a gyakorlat során. A
zavartalan munkavégzés feltételeit szlovén-magyar tolmács bevonásával is biztosítottuk.

Eldöntöttük, hogy a gyakorlatra 2012. október 26-án 10.00 és 14.00, illetve 08.00 és 16.00 óra
között kerül sor.
2. A kiürítési-mentési gyakorlat a tervezett módon zajlott le. Kiemelt fontossággal kezeltük a
gyakorlat résztvevőinek biztonságát. A színház és a II. számú általános iskola felelősei 9 óra
50 perckor beengedték a nézőtérre a közönséget az „Apa” című film megtekintéséhez.
Egyidejűleg hat tűzoltó is helyet foglalt a nézőtérén azzal a feladattal, hogy a tanárokkal és a
Muraszombati Művelődési, Idegenforgalmi és Sport Intézet személyzetével karöltve
megelőzzék az evakuálandók sérülését a kiürítés során és mérjék a kiürítés végrehajtási idejét.
A vetítés előtt tájékoztatták a nézőket a kiürítés menetéről esetleges szerencsétlenség esetén.
10.00 órakor mozgósították és a muraszombati Tűzoltóház területén készenlétbe helyezték a
tűzoltóegységeket is, a polgári védelmi elsősegélynyújtó egységekkel és a Vöröskereszt
egységeivel együtt. A tevékenységeket a községi polgárvédelmi parancsnokság irányította.
A színház felelőseivel megbeszéltek szerint 11.01 órakor bekapcsolták a riasztást. A helyszínt
a sérültek kivételével minden néző elhagyta 11.02.20 órakor. Ez azt jelenti, hogy a kiürítés 1
perc 20 másodperc alatt megtörtént, ami éles helyzetben biztosítja az érintettek túlélését. A
muraszombati ZTKO igazgatónője, Brigita Perhavec, jelentést tett az esetleges sérültekről és
az objektumban rekedtekről.
A tűzoltás-mentéshez a Muraszombati Városi Önkormányzat Tűzoltószövetsége és a
Szombathelyi Tűzoltóság egységeit, a sérültek ellátására a polgárvédelmi alakulatok
elsősegélynyújtó egységeit és a Vöröskereszt Muraszombati Községi Szövetségét egységeit
mozgósították. A tűzoltók a helyszínre érkezéskor szétfújták a füstöt és eloltották a tüzet. Ezt
követően a Muraszombati Városi Önkormányzat Tűzoltószövetségének Önkéntes
Tűzoltóegylete és a Szombathelyi Tűzoltóság egységei megkezdték a sérültek és az
objektumban rekedtek mentését. A kimentetteket átadták a polgárvédelmi alakulatok
elsősegélynyújtó egységeinek triázsra és ellátásra. A súlyos sérültek kimentésére a
polgárvédelmi alakulatok elsősegélynyújtó egységeinek tagjai is az objektumba hatoltak és a
tűzoltók segítségével hordágyon hozták ki a sérülteket. A polgárvédelmi alakulatok
elsősegélynyújtó egységeinek munkáját az Vöröskereszt Muraszombati Községi Szövetsége
felelősei felügyelték.
Egyidejűleg magasból mentés is folyt, autólétrák segítségével. A színház tetejére a színház
vezetőségének tagjai menekültek fel, őket mentették autólétrákról. A mentés teljes időtartama
27.00 perc volt.
A gyakorlaton bemutatták az S-9 tűzoltó készülék és a meglevő autólétrák használatát.
3. Végkövetkeztetés
Az érintett objektum kiürítési és mentési eljárásának ellenőrzésére szolgáló tevékenységek két
részre oszthatók. Az elsőbe az előkészületek tartoznak, amelyek során az objektum számos
technikai hiányosságára derült fény, az 1. pontban felsoroltak szerint, amelyeket egy esetleges
kiürítés sikeres végrehajtásához mindenképpen meg kellett szüntetni, a kiürítési-mentési
gyakorlattól függetlenül is. A hiányosságok veszélyeztették volna a nézők és a személyzet
testi épségét, ha a gyakorlat és éles esetben egy szerencsétlenség előtt nem szüntették volna
meg őket. Fontos tanulság, hogy a színház technikai felelősei folyamatosan figyeljenek a
hiányosságokra és a vezetés útmutatása szerint haladéktalanul szüntessék meg őket.
A második részbe a kiürítési-mentési gyakorlat végrehajtása tartozik, amely zökkenőmentesen
zajlott le, elsősorban az összes résztvevő alapos felkészítésének köszönhetően. Minden eljárás
végrehajtásra került, beleértve a riasztás indítását, a Muraszombati Segélyhívó Központ
(Hírközpont) értesítését a katasztrófáról, és a tűzoltók és mentők segítségül hívását teljes
tűzoltó és mentő felszereléssel. A kiürítettek és a mentők biztonsága érdekében a területen

igénybe vettük a rendőrség és a Muraszombati Városi Önkormányzat rendészetének
segítségét is. Fontos szerepet kaptak a gyakorlaton résztevők biztonságának védelmében és a
színháznak helyet adó Štefan Kovač utca forgalmának elterelésében.
A kiürítési-mentési gyakorlat végrehajtására ellenőrzött körülmények között került sor. A
színház nézőterét zárt csoportot alkotó tanulók és tanárok foglalták el, akiket létszám és név
szerint lehetett ellenőrizni. Egy esetleges éles helyzetben a közönség korántsem lenne ilyen
egységes és csak az eladott jegyek száma alapján lenne ellenőrizhető. Az objektumban
rekedteket is sokkal nehezebb lenne észlelni. Ehhez a személyzet teljes közreműködése
szükséges. A jelenlevőket a lehető leghatékonyabban kell a kiürítési gyülekezőhelyre
irányítani, a minél hatékonyabb ellenőrzés és mentés biztosításához.
4. A 2013-as évi tevékenységek javaslata
A „Mentsünk együtt” projekt keretén belül, a 2013-as évben, az alábbi tevékenységeket javasoljuk:
Sorszám Felelős kivitelező

Tevékenység

1.

Muraszombati
Városi
Önkormányzat

Pályázat
tűzoltólétra
(autós létra)

2.

Muraszombati
Búváregyesület

Dokumentáció előkészítése a
projektben
szereplő
felszerelés beszerzéséhez

3.

Szombathelyi
Tűzoltóság

4.

Szombathelyi
Tűzoltóság

Dokumentáció előkészítése
és felszerelés beszerzése a
közúti mentéshez
Mentés közlekedési baleset
esetében

5.

Muraszombati
Búváregyesület

Szlovén oldali állóvizek
víztestének feltérképezése

6.

Muraszombati
Vízen és vízből mentés
Városi
gyakorlatának előkészítése
Önkormányzat
és lebonyolítása
Tűzoltószövetsége

7.

A

Szombathelyi Magyar

lebonyolítása
beszerzésére

oldali

Résztvevők
a
kivitelezésben
(társkivitelezők)
Muraszombati
Városi
Önkormányzat
igazgatósága
Muraszombati
Mentési Központ
Muraszombati
Búváregyesület
Muraszombati
Fejlesztési Központ
Szombathelyi
Tűzoltóság
Szombathelyi
Tűzoltóság
és VÁTI?
Muraszombati
Önkéntes
Tűzoltóegylet
Muraszombati
Búváregyesület
Szombathelyi
Tűzoltóság
búváregysége
Muraszombati
Városi
Önkormányzat
Tűzoltószövetsége,
Muraszombati
Búváregyesület,
Szombathelyi
Tűzoltóság
búváregysége

állóvizek Muraszombati

Tervezett
időpont
2013 januárjától
a megvalósításig

A búváregyesület
terve szerint

A partner terve
szerint
2013.
június

május-

Év közben, a
Szombathelyi
Tűzoltósággal
egyeztetve
2013.
április

március-

A muraszombati

Tűzoltóság
búvárai

8.

9.

víztestének feltérképezése

Városi
Önkormányzat
Tűzoltószövetsége,
Muraszombati
Búváregyesület
Szombathelyi
Tűzoltóság

Muraszombati
Mentés magasból
Városi
Önkormányzat
Tűzoltószövetsége
Szombathelyi
Tűzeset
természeti Muraszombati
Tűzoltóság
környezetben
Városi
Önkormányzat
Tűzoltószövetsége

búváregyesülettel
egyeztetve

2013.
szeptemberoktóber
2013.
szeptemberoktóber

Mindegyik operatív tevékenység a tevékenység előkészítéséből, lebonyolításából és elemzéséből
tevődik össze.
A tevékenységeket a felelős kivitelező, a társkivitelezőkkel együtt vezeti. Az egyéb operatív
tevékenységekhez hasonlóan, minden operatív tevékenység esetében, a minden eszközzel történő
jelátvitel is megvalósul.
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