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A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
30. § (5) bekezdésének előírása alapján: „A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente
beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselőtestületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az
azzal kapcsolatos feladatokról.”
Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve az alábbi beszámolót terjesztem a Tisztelt Képviselő
Testület elé:
2018. év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai
Szegedi, Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságok (továbbiakban: HTP), valamint a Ruzsai, Kisteleki
Katasztrófavédelmi Őrsök (továbbiakban: KvŐ) részére együttesen az alábbi feladatok
végrehajtását fogalmaztuk meg:


Az illetékességi területünkön valószínűsíthető katasztrófa-kockázatok folyamatos
beazonosítása, felmérése és értékelése.
 Tevékenységünk törvényekben, jogszabályokban főigazgatói és igazgatói intézkedésekben és
utasításokban foglaltak szerinti végrehajtása.
 A járási és helyi védelmi igazgatási rendszer hatékony működtetésének támogatása.
 A veszélyhelyzetek megelőzése érdekében a társadalmi támogatottság növelése.
 A tűzoltási és műszaki mentési, valamint a polgári védelmi tevékenységek, mint
rendeltetésből adódó alapfeladatok maradéktalan, magas szintű ellátása.
 A közbiztonsági referensi rendszer felügyelet melletti eredményes működtetése.
 Az önkéntes tűzoltó egyesületek, létesítményi tűzoltóságok felügyeleti ellenőrzése, és a járási,
valamint települési önkéntes mentőszervezetek munkájának segítése, részükre gyakorlatok
szervezése, ezen szervezetek pályázati lehetőségeinek támogatása.
 A közösségi szolgálat katasztrófavédelmen belüli teljesítésének széleskörű, eredményes és
hatékony végrehajtása.
 A létesítményi tűzoltóságokhoz, illetve önkéntes tűzoltó egyesületekhez újonnan felvételt
nyert tűzoltók alapfokú, illetve a már ezen szervezetekben tevékenykedők tűzoltás-vezetői
képzésének megszervezése és megvalósítása.
 A lakosság élet- és vagyonbiztonságának szavatolásához szükséges megelőzési és
kárelhárítási stratégia kialakítása.
 A kárelhárítási feladatok ellátását biztosító magas szintű képzettséggel rendelkező állomány
és technikai felszereltség biztosítása.
 A Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzvédelmi, iparbiztonsági és polgári védelmi
hatósági munkájának elősegítése.
 A katasztrófavédelmi műveletek során történő beavatkozások hatékonyságának növelése.
 Fokozott figyelmet kell fordítani az állomány egészségügyi állapotának megőrzésére, fizikai
állóképességének fejlesztésére.
A fenti célok elérésére a tervezett feladatainkat a vezetői munkaterveinkben meghatározott módon
végrehajtottuk.
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A Parancsnokságunk az alábbi önkéntes tűzoltó egyesületekkel rendelkeznek együttműködési
megállapodással.
 Ásotthalom Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Balástya
 Csengele Község Önkéntes Tűzoltó és Faluőr Egyesület
 Kisteleki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 Mórahalom Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 Öttömös Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 Ruzsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 Üllés Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
 Szegedi Vizimentő és Tűzoltó Szakszolgálat
 Szegedi Önkéntes Tűzoltó és Mentőegyesület
 Pusztamérges Községi Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Felügyeljük továbbá a FER Algyő LTP és Contitech Rubber Industrial LTP tevékenységét. A
tűzoltó-parancsnoksággal együttműködési megállapodást kötött önkéntes tűzoltó egyesületek
rendszeresen részt vettek a közigazgatási területünkön szervezett gyakorlatokon.
Parancsnokként részt vettem az önkéntes tűzoltó egyesületek éves közgyűlésein, valamint a
működési területünkön található települések képviselő testületi ülésein.
Beavatkozásaink számokban, diagramokon:
2018. év során kiemelt, közérdeklődésre számot tartó káresemény az év során három esetben történt.
-

2018. április 14-én Szeged, Madách utca 20. szám alá a Szegedi Madách Imre Magyar- Angol
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tornatermének tűzéhez.
2018. április 26-án Szeged-Baktó, 53. utca 3. szám alá, ahol 50 méter x 30 méter területen
összehordott hulladék égett.
2018. június 4-én a Szegedi Repülőtérre, ahol egy girokopter földbe csapódott.

A 2018. évben három esetben készült jelentés a káreset tapasztalatainak feldolgozására:
-

Bordány, Mező dűlő 4. mellett alacsony füves vegetáció és nádas égett, ami tanyát is
veszélyeztetett,
Szeged, Madách utca 20. szám, ahol a Szegedi Madách Imre Magyar- Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola tornaterme égett teljes terjedelmében
Kistelek, Tanya 285. szám alatt 8 ha területen füves akácfákkal körbehatárolt terület,
szalmabálák, egy 20 m2 alapterületű építmény égett.
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Szegedi HTP esetszámai: 1431
műszaki
mentés; 756

tűzeset; 675

Szegedi HTP esetszámai

Szegedi HTP beavatkozás módja
beavatkozást
igénylő
esemény;
1025

utólagos
jelzés; 44
téves jelzés;
221

szándékosan
megtévesztő
jelzés; 5

kiérkezés
előtt
felszámolt;
136

Szegedi HTP beavatkozás módja
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Tűzesetek megoszlása Szegedi HTP

Otthon
jellegű
létesítmény
Téves jelzés,
26%
szándékosan
megtévesztő
jelzés
27%

Egyéb
(Mezőgazdasági
létesítmény,
Nevelési-, oktatási
létesítmény,
Igazgatási, irodai
létesítmány, stb)
6%

Közút
2%

Tűzeset
szabad
területen
30%

Ipari,
termelési
létesítmény
1%

Közlekedési
eszköz
6%
Kereskedelmi,
szolgáltató
Tárolási
létesítmény
létesítmény
1%
1%

Tűzesetek megoszlása Szegedi HTP

Műszaki mentések megoszlása
Szegedi HTP
közúti baleset
18%
gázszivárgás
3%

elemi csapás,
viharkár
12%

életmentés
13%

fakidőlés
24%

Állatbaleset
2%
egyéb
15%

vízkárok
2%
Szénmonoxid
szivárgás
3%
Veszélyes Sérült Technológiai
anyag mentése meghibásodás
1%
0%
6%
Rovar (méh,
darázs) Halott
0% kiemelés
1%

Műszaki mentések megoszlása Szegedi HTP
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A beavatokozások számához viszonyitva leégett területek nagysága nem volt jelentős, köszönhetően
a hivatásos tűzoltóság és az önkéntes tűzoltó egyesületek gyors, hatékony, szakszerű
beavatkozásainak.

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek
részvétele a beavatkozásokban

Pusztamérges
ÖTE; 0; 0%

Csengele ÖTE; Üllés ÖTE; 1; 1%
Tisza ÖTE; 17;
6; 4%
11%
Szeged ÖTE; 1;
Öttömös ÖTE;
Ruzsa ÖTE; 0;
1%
1; 1%
0%
Ásotthalom
ÖTE; 1; 0%

Mórahalom
ÖTE; 45; 30%

Balástya ÖTE;
21; 14%

Sándorfalva
ÖTE; 57; 38%

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek részvétele a beavatkozásokban
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A beavatkozásokat tekintve külön kell kiemelni a Hivatásos Parancsnokság székhelyét:
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Katasztrófavédelmi Őrsök vonulási
számai: 303

Ruzsa KvŐ;
125

Kistelek KvŐ;
178

Katasztrófavédelmi Őrsök vonulási számai
A kéménytűz és szén-monoxid (CO) mérgezés káresemények számának alakulása:

26
32

15

kéménytűz
káresemény

16
8

szénmonoxid
(CO)
mérgezés
káresemény

4
2
1

2018-as évi fűtési időszak

Káresemények típusai
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Káresemények eloszlása havi
bontásban (db)
2018. január

5

7
2
4
21

7
7

6

2018.
február
2018.
március
2018. április
2018. május
2018.
szeptember
2018.
október
2018.
november
2018.
december

Káresemények eloszlása
A káresemények alakulása a Csongrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak
illetékességi területei szerinti eloszlásban:
 Kisteleki Járási Hivatal: 4 db
(Csengele 1 db, Kistelek 2 db, Pusztaszer 1 db)
 Mórahalmi Járási Hivatal: 3 db
(Bordány 1 db, Mórahalom 1 db, Öttömös 1 db)
 Szegedi Járási Hivatal: 26 db
(Domaszék 2 db, Klárafalva 1 db, Kübekháza 1 db, Sándorfalva 4 db, Szeged 15 db,
Szatymaz 3 db)
A káresemények kialakulásához vezető jellemző (gyakori) okok:
 Gázkészülék (nyílt égésterű) légellátása nem megfelelő.
Nyílászáró utólagos hőszigetelése, vagy a meglévő hagyományos nyílászáró fokozott légzáró
képességűre történő cseréje, mely által megváltozik a helyiség légellátása, légáramlási
viszonya, ezáltal kevesebb frisslevegő jut be a helyiségbe. A gázfogyasztó berendezés
működésében zavarok léphetnek fel, és az égéstermék megnövekedhet (szén-monoxid arány.
A helyiség megfelelő szellőztetését minden esetben biztosítani kell.
 Tüzelőberendezés és egyéb eszközök együttes használata.
A gázkészülék és egyéb eszköz (fürdőszabai páraelszívó, konyhai szagelszívó, mobilklíma,
és egyéb elszívó-berendezések stb.) együttes üzemeltetése veszélyforrást jelentenek. Működés
8

Szegedi Hivatásos Tűzoltó
Parancsnokság

2018. évi
beszámoló

során ezek a berendezések levegőt távolítanak el a lakások légteréből, mely által megváltozhat
a füstgáz áramlási iránya a kéményben. Elszívó-berendezések beépítése (utólagos vagy
meglévő) esetén szaktervező véleményét ki kell kérni.
 Nem rendszeresen ellenőrzött és karbantartott tüzelő, fűtőberendezések és égéstermék-elvezető
használata.
Az ingatlan tulajdonosának, használójának kötelessége a tüzelő, fűtőberendezések és
égéstermék-elvezetők üzemképes és biztonságos állapotban tartása (a jogszabályokban írtak
megfelelően). A karbantartást, felülvizsgálatot minden esetben bízzuk szakemberre.
 Nem szabványos, műszakilag megfelelő égéstermék-elvezető, és tüzelő, fűtőberendezés
használata.
Közszolgáltatóval, hatósággal nem engedélyeztetett, annak tudtán kívül kialakított
égéstermék-elvezető és tüzelőberendezés használata az élet és vagyon biztonságot egyaránt
veszélyezteti.
 Korom lerakódással erősen szennyeződött égéstermék-elvezető használata.
Nem megfelelő tüzelő anyag használata (pl.: vizes nyers fa, amelynek 20 % feletti a relatív
víztartalma, háztartási hulladékok).
A Szegedi HTP területén található veszélyes üzemek
Felső küszöbértéket meghaladó üzemek: 4
Alsó küszöbértéket meghaladó üzemek: 2
Küszöb érték alatti üzemek: 12
Polgári védelmi tevékenység
A polgári-védelmi szakterületen is kiemelt figyelmet fordítunk a megelőzésre, ennek
érdekében tájékoztatókat tartottunk a több fórumon. Az előzetes ütemterv alapján a Helyi
Védelmi Bizottságok megtartották a soron következő ülésüket. A polgári védelmi felügyelő
koordinálásával a katasztrófavédelmi elnökhelyettesek, katasztrófavédelmi megbízottak
megfelelően tájékoztatják a HVB elnökeit és a HVB titkárokat a szükséges és esetleges
feladatokról. A Járási Hivatalok vezetőivel a rendszeresen legalább havi szinten történik
egyeztetés és szükség szerinti tájékoztatás, felkészítés. Az őszi soros HVB ülések alkalmával
a téli rendkívüli időjárásra való felkészülés, a Katasztrófavédelmi Munkacsoportok
felkészítésének helyzete alkotta a fő témaköröket.
A kapcsolattartás a legjellemzőbb módja a Kvmb-k és a HVB titkárok között történik a polgári
védelmi felügyelő szakmai koordinálásával.
Tűzoltóságunk aktív szerepet vállal a köznevelésben részt vevők (óvodai, általános iskolai,
középiskolai pedagógusok, óvodások, általános és középiskolás diákok, felsőoktatási
intézmények hallgatói, sajátos nevelési igényű gyermekek) katasztrófavédelmi
felkészítésében.
A katasztrófavédelmi szempontú lakosságfelkészítési feladatok végrehajtására, a gyermek- és
ifjúságfelkészítés 3x3-as akcióterve, megfelelő iránymutatást és módszertant biztosít. A
felkészítések sikerét azonban a katasztrófavédelmen kívüli „közvetítő láncszemek”
szerepvállalásának növelése tovább fokozta. A pedagógusok felkészítése, bevonása és
motiválása kulcsfontosságú a tanulók felkészítési folyamatát tekintve. A katasztrófavédelem
állománya, a pedagógusok, az önkéntesek és a társszervek által elvégzett tájékoztatási,
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felkészítési törekvések biztosítják a felnövő fiatalság egyéni védelmi szintjének és a
közösségek biztonságkultúrájának növekedését. Ezekhez szükséges a tanulók felmenő
rendszerű képzése során minden életkori helyzetben fokozni a felkészítési lehetőség sorát.
A tankerületekkel és az iskolákkal együttműködve, aktív és passzív felkészítési elemekkel
minél szélesebb körben hajtjuk végre a felkészítéseket. Első sorban a nagyobb
rendezvényeinkről való tájékoztatás a legfőbb feladat, hiszen az évente megrendezésre kerülő
Futótűz futóverseny, az autómentes napi bemutató, a vadasparkban szervezett
katasztrófavédelmi nap és a nyitott szertárkapuk program mára szinte tömegrendezvényekké
nőtték ki magukat, ahol sok ismeretanyagot tudunk közvetíteni. A nagy rendezvények
hozadéka az oktatási intézmények részéről érkező egyre több megkeresés is, melyek kapcsán
már korcsoport szerinti célzott, témakör specifikus felkészítéseket is tudunk végezni.
Egyéb lakosság felkészítési feladataink: A polgári védelmi szakterület a hatósági szemlélet
mellett továbbra is kiemelt feladatként kezeli a lakosság aktív és passzív tájékoztatását, mely
kapcsán évente 30-40 rendezvény alkalmával, több mint 10.000 fő találkozott a
katasztrófavédelem témaköreivel, tájékoztatóival.
A rendezvények szervezése során a meglévő kapcsolataink mellett új partnerekkel is jó
kapcsolatokat építettünk ki. A civil szervezetek mellett a társszervekkel közösen szervezett
gyakorlataink, tájékoztatóink nagy érdeklődést váltottak ki. A külső kapcsolatokban további
előrelépések történtek, így a felkéréseket figyelembe véve a Szegedi Törvényszék és a
Decathlon Szeged, NAV, Unilever, Vöröskereszt, Szegedi Városkép Kft. rendezvényén
történő megjelenéseink új program elemként jelentkeztek. Minden évben kiemelt érdeklődés
kísérte a Katasztrófavédelem Nyitott Szertárkapuk rendezvényét, amelyeket a Szegedi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományával a laktanya területén. A rendezvényen
körülbelül 1600 fő ismerkedhetett meg a katasztrófavédelem feladataival, technikai
eszközeivel és a különböző kockázati tényezőkkel.
A tervezett programok mellett egész évben fogadtuk az óvodás, iskolás csoportokat és
előzetes egyeztetések alapján iskolai előadásokat is tartottunk. Külön figyelmet fordítottunk
a fogyatékkal élők részére egyedi programokat szerveztünk az ellátó intézményekkel
együttműködve.
A kirendeltség és a Szegedi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szervezésében került
megrendezésre a FUTÓTŰZ Horizontális Lépcsőfutás. A verseny, amely igazi futófesztivállá
nőt az elmúlt évek során.
Jelenleg 15 oktatási intézménnyel került sor (általános) együttműködési megállapodás
megkötésére, miszerint a kirendeltség és parancsnokság szervezésében teljesítik a tanulók a
katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot. Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek részéről a
Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat az
idei évben is aktívan vállalt szerepet a közösségi szolgálat szervezésében.
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Sport tevékenység:
A Szegedi HTP állománya a 2018-as évben ismét sikeresen vett részt sport versenyeken, az
elért kiváló eredmények hozzájárultak ahhoz, hogy az Országos Katasztrófavédelmi
Igazgatóság pontszerző bajnokságán a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 3.
helyezést érte el.
-

2018.03.04. Pécs- Harkány országúti futóverseny, csapat 2. helyezés Őze Dániel, Rasztik
Ferenc, Farkas Ádám
2018.03.29. OKF Pontszerző Bajnokság, úszás csapat 3. helyezés
2018.04.16. Futótűz Horizontális Lépcsőfutó verseny 1-3. helyezések
2018.04.23. OKF Pontszerző Bajnokság, terepfutás Szentendre csapat 4. helyezés, egyéni 2.3.-4.-5.-6. helyezések
2018.05.10. Szekszárd 105 körös maraton csapat 1. helyezés
2018.05.12-13. Ultrabalaton Szupermaraton, két csapat 4. és 18. helyezés
2018.06.08. Kurca parti foci bajnokság 3. helyezés
2018.06. 12-13. OKF Pontszező Bajnokság, labdarúgás 10. helyezés
2018.08.24-25. TFA Bükfürdő
2018.09.10. Wizz Air Félmaraton Budapest
2018. 09. 21. Makó járőrverseny 5. helyezés
2018.09.27. BM Országos Kispályás Labdarúgó Bajnokság, Algyő 5. helyezés
2018.10.04. Csongrád foci bajnokság 1. helyezés
2018. 10.25. OKF Pontszerző Bajnokság, atlétika Debrecen csapat 3. helyezés, egyéni 1.-2.3. helyezések
2018. 11. hó OKF Pontszerző Bajnokság, fekve nyomás csapat 6. helyezés
Sajtó tevékenységünk:
A helyi és regionális médiummal történő kapcsolattartás és tájékoztatás a Csongrád MKI
szóvivője útján valósult meg. Az igazgatóság dinamikus honlapjának aktuális információkkal
történő feltöltése céljából folyamatos adatszolgáltatást teljesítünk. A beérkezett
felkéréseknek, meghívóknak eleget téve tűzvédelmi témájú előadásokat tartottunk különböző
szervezeteknél és társszerveknél, valamint tűzriadó gyakorlatokon vettünk részt.
Az iskolások, óvodások laktanya-látogatások keretében ismerkedhettek meg a
katasztrófavédelem életével, technikai ellátottságával. A laktanya-látogatások során
kiemelkedő segítséget nyújtottak az egyes szolgálati csoportok.
2018. évben az előző évek tapasztalatain felbuzdulva, több óvodában is ismeretterjesztő
foglalkozásokat tartottunk és ezeket követően került sor a tűzoltó laktanya látogatására. Az
óvónők visszajelzései, irányított felmérései alapján ezek a programok nagymértékben
hozzájárulnak a gyermekek ismereteinek növekedéséhez. Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
együttműködésében zajló „Ne gyújtsd, gyűjtsd!” kampány, részeként karitatív szervezetekkel
közösen 12 db füstérzékelőt osztottunk ki rászoruló lakosoknak. Valamint iskolákban és
lakossági fórumokon tartottunk előadásokat a környezettudatos hulladékkezelés
fontosságáról.
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Szegedi Hivatásos Tűzoltó
Parancsnokság

2018. évi
beszámoló

Összegzés:
Összességében kijelenthető, hogy a Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság teljesítette a
2018. évre vállalt célkitűzéseit. Hatékonyan támogatta az illetékességi területen működő
önkormányzatok védelmi igazgatási feladatait, és megfelelően biztosította a működési terület
lakosságának élet és vagyonbiztonságát.
2019. évben is folytatnunk kell a saját állományunk, működési területünkön lévő létesítményi
tűzoltóságok, illetve önkéntes tűzoltó egyesületek tagjainak kiképzését, felkészítését, a köteles
polgári védelmi szervezetbe beosztott állomány, valamint az önkéntes mentőszervezetek
tagjainak képzését, gyakoroltatását.
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