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I. Kiemelt célok megvalósulása 
Az elmúlt évben az ügyrendben és a munkatervekben foglaltak szerint, a kirendeltség továbbra is 
nagy hangsúlyt fektet az elsőfokú hatósági, szakhatósági ügyek hatékony végrehajtására, különös 
tekintettel a helyi supervisori hatósági tevékenységekre. Tovább folytatta, illetve erősíti az 
alárendeltségébe tartozó hivatásos tűzoltóparancsnokságok és katasztrófavédelmi őrsök 
megelőzési és felkészítési tevékenységét, a személyi állomány tűzvédelmi-katasztrófavédelmi 
(polgári védelmi) iparbiztonsági keresztképzését. 
Kiemelt figyelmet fordít a közigazgatási vezetők, pedagógusok, tanuló ifjúság és a lakosság 
felkészítésére, valamint a rendvédelmi és társadalmi szervezetekkel történő együttműködésre. 
A közösségi szolgálat teljesítésében történő közreműködésével lehetőséget biztosít a 9-11. 
évfolyamos korcsoport részére a katasztrófavédelem feladatrendszerének és küldetésének 
megismerésére, a biztonság, a katasztrófák megelőzése és a katasztrófák elleni védekezés 
melletti elkötelezettség, illetőleg felelősségérzet kialakítására. A tűzoltói tevékenységek 
beavatkozások megismerésére gyakoroltatására. 
A hatályos jogszabályok és főigazgatói intézkedések alapján a Kirendeltség felügyelte a 
hivatásos és a létesítményi tűzoltó parancsnokságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek 
szakmai tevékenységét. 
Kiemelt célként fogalmaztuk meg a Csongrád MKI 3/2014 számú intézkedésének 1 számú 
mellékletében meghatározott feladatok végrehajtását, melyek az alábbiak voltak: 

 A rendelkezésre álló személyi állománnyal az alap feladatok eredményes és maradéktalan 
végrehajtása érdekében szükséges anyagi és technikai erőforrásokat a hatékonyság, 
takarékosság, gazdaságosság figyelembevételével használja fel, különösen az ingatlan 
rezsiköltségek, üzemanyag felhasználás valamint a gépjármű javítások költségeinek 
csökkentése érdekében; 

 Az időszaki - éves, féléves havi - tervező munka szakterületi végrehajtása területi szintű 
tervek és a helyi adottságok maradéktalan figyelembevételével. Az ellenőrzési tervek 
színvonalának megfelelősége és a tervek betarthatóságának (alul- és túltervezés) 
biztosítása. A belső információ áramlás felgyorsítása érdekében a vezetői 
fórumrendszerek előírásszerű működtetése, az előterjesztések szakmai színvonalának 
növelése, azokról készült emlékeztetők és jegyzőkönyvek minőségének javítása, ügyviteli 
és tartami szempontból. A vezetői tevékenység során kiemelt hangsúlyt kell helyezni a 
permegelőzésre; 

 A rendkívüli időjárási eseményekre, valamint a vizek kártételei elleni védekezésre 
történő felkészülés feladatainak maradéktalan végrehajtása. Kapcsolódó adatbázisok 
feltöltése, folyamatos aktualizálása a szükséges képzések, továbbképzések, felkészítések 
megtartása. A védekezési feladatokba történő bevonás érdekében az önkénes 
mentőszervezetekkel folyamatos kapcsolattartás és várható feladatokra történő felkészítés 
részeként gyakorlatok megszervezése és megtartása; 

 Mentő tűzvédelem hatékonyságának növelése az ÖTE -k képzésekben, gyakorlatokban, 
műveletekben történő bevonása. Ennek érdekében kiemelten kezelendő területek a 
hatósági, megelőzési tevékenység, gépjárműtechnika, elméleti gyakorlati felkészítések 
megtartása, valamint az ÖTE -kel történő folyamatos szakmai jelegű kapcsolattartás; 

 Az integrált hatósági munka fejlesztése: A tudatosan tervezett az egyes szakterületek 
egyidejű integrált hatósági ellenőrzésével, a közigazgatási hatósági eljárásra a hatósági 
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nyilvántartásokra és az adatvédelmi szabályokra vonatkozó normák maradéktalan 
betartatásával. A fejlődés érdekében kiemelt hangsúlyt kell fektetni a munkatársak 
szakmai képzésére, a számonkérési rendszer működtetésére; 

 A szakmai teljesítménykövetelmény- minimumokban meghatározott veszélyes üzemek és 
szállítmányok szakterületre vonatkozó ellenőrzések végrehajtása a létfontosságú 
rendszerek és létesítmények azonosítási és kijelölési eljárás során a szakhatósági 
állásfoglalások kiadása a kijelölt üzemeltető biztonsági kapcsolattartó személyével való 
kapcsolat felvétel; 

A fenti célok elérésére a tervezett feladatainkat a vezetői munkaterveinkben meghatározott 
módon végrehajtottuk. 

II. Vezetés, irányítás helyzete 
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Csongrád MKI) Szegedi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (a továbbiakban: Szegedi KvK), vezetése, irányítása az 
ellenőrzések tapasztalatai alapján megfelel a vonatkozó szabályzóknak. 
A Szegedi KvK feladata, hogy az alárendeltségében működő Szegedi, Maóki HTP és Ruzsai 
Kisteleki Katasztrófavédelmi Őrs tevékenységét irányítsa, felügyelje és ellenőrizze.  
A megvalósítás érdekében, a Kirendeltségi szakterületi vezetők szakmai irányításával végzik 
az alárendelt szervek a tevékenységüket. Nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai képzésekre, 
továbbképzésekre, a technikai fejlődés hatása ként jelentkező új kihívások eredményes 
megoldása érdekében. Folyamatosan kétirányú kommunikációt alkalmazunk, így lehetőséget 
biztosítunk a beavatkozó állomány részére a felmerülő új kihívások előterjesztésére. Indokolt 
esetben így lehetőség nyílik gyors hatékony lekezelésére vonatkozó szabályzók megalkotására. 
Ellenőrzéseink rendszeresek, a szakmai feladatok végrehajtására irányulóak, ezáltal is 
biztosítottá válik a folyamatos és készségszintű beavatkozás.  
Célként határoztuk meg a beavatkozóink és a segítségre szorulók biztonságát. 
A főigazgatói feladatszabásnak megfelelően a kirendeltségi tervben meghatározottak szerint 
részt vettünk 44 településen az önkormányzatok képviselő testületi ülésein. 

Humán terület: 
2014. évben az állománytáblához képest 92% os feltöltöttséggel működtünk, azonban a szolgálat 
ellátásban és a hatósági ügyintézésben ez az átcsoportosításoknak köszönhetően nem okozott 
fennakadást.  
2014. augusztus 01. –től megkezdte működését a Kisteleki Katasztrófavédelmi Őrs. Az Őrs 
állományának kiképzése 2015. februárban befejeződik, majd a helyi sajátosságok megismerésére 
egy intenzív 20 szolgálati napos felkészítést szerveztünk a frissen végzett hallgatók részére, 
melyet számonkérés is követett, és vizsgával zárult.  
A Kirendeltség vezető és szakterületi vezetők részt vettek a BM OKF által előírt és szervezett 
vezetői továbbképzésen. 
A Szegedi KvK a képzések szervezéséből és végrehajtásából is kivette a részét az elmúlt évben. 
A Kirendeltség, a Szegedi HTP megszervezte és lebonyolította 11 fő létesítményi tűzoltó 407 
órás felkészítését és vizsgáztatását, a gazdasági, a humán és a főügyeleti osztály, valamit a 
tűzoltósági felügyelő közreműködésével, napi feladataink ellátása mellett. A Szegedi HTP 
Parancsnoka elvégezte a megyei gépjárművezetői, ügyintézői és szerparancsnoki állomány 
felkészítését és vizsgáztatását gépjárművezető ügyintéző kategóriában. A felkészítés és a 
vizsgáztatás idejére eredeti feladatait helyettese, tűzoltósági felügyelő úr és a kirendeltség vezető 
látta el. Végrehajtottuk 172 fő szivattyúkezelő tanfolyam vizsgára a felkészítést, és 
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megszerveztük a vizsgák végrehajtását. Szegedi és a Makói HTP állományából 37 fő vett részt 
technikakezelő tanfolyamon. Szerparancsnoki képzésen 6 fő szerzett képesítést. 

Sajtó: 
A helyi és regionális médiummal történő kapcsolattartás és tájékoztatás a Csongrád MKI 
szóvivője útján valósult meg. Igazgató Úr feladatszabása alapján azonban, egyedi esetekben a 
sajtó részére a Szegedi KvK állományából az aktuális témavezető is tartott tájékoztatót a sajtó 
részére. Az igazgatóság dinamikus honlapjának aktuális információkkal történő feltöltése 
céljából folyamatos adatszolgáltatást teljesítünk. 

III. Elvégzett katasztrófavédelmi szakmai feladatok 

1. Mentő tűzvédelemi szakterület: 

Szegedi KvK működési területén: 
2014. évben 1164 káresemény volt, ebből a Szegedi HTP esetszáma 940, a Makói HTP 
esetszáma 224 volt. Ezen felül a szegedi egységek 61 alkalommal, a makói egységek 8 
alkalommal vettek részt segítségnyújtásban. Ezzel a Szegedi KvK alárendeltségében működő 
HTP-k összes vonulási száma 1233 volt. (Az esetszámok, a beavatkozások módja, a tűzesetek 
és műszaki mentések megoszlása parancsnokságokként 1. számú melléklet a mentő tűzvédelem 
adatairól 1-6 diagramokon ábrázolva.). A 2014 évben a csapadékeloszlás közelítőleg egyenletes 
volt, és csak rövid időszak volt csapadékszegény. Ez idő alatt sem növekedett nagymértékben a 
szabadtéri tüzek száma. Az időjárási viszonyok kedvező hatásainak, a kockázati helyszínek 
beazonosításának és a tulajdonosok felszólításának, valamint a tűzmegelőzési tevékenységnek 
köszönhetően Szegedi HTP esetén a tényleges II-es riasztási fokozatok száma 2 db, tényleges 
III-as riasztási fokozatok száma 1 db és egyetlen esetben sem történt IV-es és V-ös riasztási 
fokozatban tűzeset felszámolása. A Makói HTP esetében tényleges I – es riasztási fokozatban 
történt kárfelszámolások döntő többsége csupán egy esetben volt II „K” Makó Maros-parti 
Camping Báló-liget. Azonban események során elhunyt-megsérült személyek száma az előző 
évekhez képest emelkedést mutat, amelyek elsősorban a közlekedési balesetekre vezethető 
vissza. A 43. sz. főúton és a Makót elkerülő úton történt súlyos balesetek következtében 37 
sérült és 4 halálos áldozat volt két buszbaleset, és két súlyos baleset során. A káresemények 
felszámolásában aktívan közreműködtünk, a jogszabályban és Főigazgatói intézkedésben 
meghatározott vonulási kötelezettséget teljesítettük 21 alkalommal. Közreműködtünk 
felderítésben és az egységek koordinálásában 2014. május 11-én, amikor Szegeden viharkár 
felszámolást végeztünk, a káreseti bejelentések tömeges méretet öltöttek (28 db), emiatt 
helyszíni szemlékkel megerősítve szükségessé vált a jelzések priorálása. 

A Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervek: 
A Szegedi HTP 87 darab Csongrád MKI által jóváhagyott, valamint 11 db elküldés előtt álló 
TMMT-vel rendelkezik. A Makói HTP 16 darab Csongrád MKI által jóváhagyott TMMT-vel 
rendelkezik. 
Az előző évekhez hasonlóan a 2014. évben is felosztásra kerültek a tervek visszaellenőrzése, 
így a változások nyomon követése biztosított, ha az üzem nem teszi meg a részükre 
jogszabályban előírt módosításokkal kapcsolatos bejelentéseket. A TMMT- k készítését és a 
visszaellenőrzését koordináljuk konzultáció keretében, és a felterjesztés előtt az ellenőrzését 
végeztük. 
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Önkéntes tűzoltó egyesületek: 
2014. évben a Szegedi HTP-nek 10, míg a Makói HTP-nek 2 önkéntes tűzoltó egyesülettel 
volt élő együttműködési megállapodása a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységek 
végzésére. A Kisteleki Katasztrófavédelmi Őrs megalakulásának eredményeként a Szegedi 
HTP működési területe megnövekedett. A műveleti területén található két újabb egyesület 
közül elmúlt év végén a Csólyospálosi ÖTE-vel együttműködési megállapodást kötött a 
Szegedi HTP. A rendszeres felügyeleti ellenőrzések során megállapítottuk, hogy az 
egyesületek az előző évekhez hasonlóan továbbra is nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy 
járműveik, eszközeik, felszereléseik azonnal bevethetők, és karbantartottak legyenek, 
azonban pénzhiány miatt a felszereléseik, eszközeik túlnyomó része nem rendelkezik 
felülvizsgálatokkal. 2014. év során a Szegedi HTP működési területén 82 tűzesetnél és 52 
műszaki mentésnél, Makói HTP működési területén 2 tűzesetnél és 5 műszaki mentésnél 
avatkoztak be önkéntes tűzoltók. Az ÖTE pályázatokon elnyert képzések realizálása 
érdekében az egyesületeket részére tanfolyamokat tartottunk, és megszerveztük a megyei 
vizsgát a Csongrád MKI közreműködésével. 

Gázvezeték sérülések: 
Szeged KvK illetékességi területén több településen is végeznek szennyvízhálózat építést, és 
belvízelvezető-rendszer korszerűsítést. A munkálatok során több esetben előfordult, hogy 
nem kérték ki a közműszolgáltatók térképét, emiatt több alkalommal vezeték szakadást 
okoztak. A közművezetékek szakítása jelentős kiesést okoztak a lakosság és az ipar 
ellátásában, azonban ezekről nem minden esetben érkezett bejelentés a segélykérő vonalakon. 
Az év során 9 esetben tettünk feljelentést. Ebből 5 esetben a rendőrség a nyomozást 
megszüntette, 4 esetben a nyomozás még folyamatban van. 

Képzések, továbbképzések: 

Elkészítettük a HTP-k rész továbbképzési tervét, amelyet a megyében működő tűzoltóságok 
számára alapdokumentumként került bevezetésre. Kiemelt jelentősége volt a gépjárművezetők 
felkészítésének, gyakorlati képzések megszervezésének, vezetéstechnikai pályán. 
Több témakörben tartottunk felkészítéseket tűzoltás témakörben civilek részére a 
káresemények megelőzése érdekében. Részt vettünk a beavatkozást irányítók Százhalombattai 
gyakorlópályán folytatott gyakorlati képzésben is. Az önkéntes tűzoltóságok 40 órás 
képzésében a felkészítésbe és a vizsgáztatásba is bekapcsolódtunk. 

Hivatásos tűzoltó parancsnokságok ellenőrzései. 
A végrehajtott 11 db témavizsgálat alapján megállapítom, hogy a hivatásos tűzoltó 
parancsnokságok a vonatkozó szabályzók szerint végzik a feladataikat.  
Parancsnoki ellenőrző gyakorlatok tapasztalatai azt mutatták, hogy a parancsnokok minden 
esetben kellő körültekintéssel készítették elő a gyakorlatokat. Próbálták a valós 
körülményekhez igazítani a feltételezéseket. A létesítmény vezetőivel jól együttműködve 
bevonták a dolgozókat, ott tartózkodókat és az őrzésben résztvevő személyeket, amellyel még 
színesebbé lehetett tenni az előkészített szituációt. Az állomány a gyakorlatok végrehajtása 
során kellő aktivitást mutatott, a kapott utasításoknak megfelelően avatkozott be. 
A szituációs begyakorló gyakorlatok során a gyakorlatvezetők és a beavatkozói állomány 
ismerte a feladatát. A gyakorlatok jól előkészítettek voltak. A gyakorlattervek megfeleltek a 
tartalmi és formai követelményeknek. Helyi szakember mindig volt a helyszínen, aki a 
létesítmény sajátosságait bemutatta. Tekintve, hogy ennek milyen nagy szerepe van, érződött 
a helyismereti foglalkozások végrehajtása során a kellő figyelem. 
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Szolgálatellátás ellenőrzés során megállapítható volt a dokumentumok megfelelő vezetése, a 
napirend betartása, a személyes okmányok és a képzettségek megléte. Az összriasztások 
szintidőn belül kerültek végrehajtásra, a kapott szerelési feladatokat az állomány jól hajtotta 
végre. 
A Ruzsai Katasztrófavédelmi Őrs ellenőrzései során feltárt hiányosságokkal kapcsolatban 
feladattervet dolgoztunk ki, anyagokat állítottunk össze a hiányosságok megszüntetésének 
érdekében. 

Prognózis: 
A negyedéves prognózisban foglaltak végrehajtása érdekében megszervezésre került a 
végrehajtásról szóló részjelentések összeállításának menete, a negyedéves prognózis beválás 
vizsgálathoz szükséges támogatói jelentések összeállítása érdekében. 

Egyéb:  
A felügyeleti jogkörből és kötelezettségből adódóan részt vettünk Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületek közgyűlésein. 
A megyében tartott kihelyezett főigazgatói értekezlettel tematikájának megfelelően végeztük 
turbóreaktív oltójármű indítását, ami a jelenlévők körében nagy tetszést váltott ki. 
Az önkéntes tűzoltó egyesületek 2014. évi támogatására kiírt pályázatok tartalmi és formai 
előzetes elbírálásában a kirendeltség a parancsnokokkal közösen elvégezték. Folyamatosan 
egyeztettek az igazgatóság jogászával és a szükséges módosításokat kezdeményezték a 
pályázó egyesület felé. 
Végeztük a Kisteleki Katasztrófavédelmi Őrs beindításával kapcsolatos Szegedi KvK ra 
háruló feladatok végrehajtását. Ennek keretében a készenléti szolgálat és híradó ügyelet 
okmányainak elkészítését koordináltuk, az MT adatlapokban történt változások átdolgozását 
irányítottuk. 
Az év során a megyében történt négy kiemelkedő események közül két esetben készítettünk 
eseti műveleti elemzést. Az eseti műveleti elemzések a Makó környéki buszbalesetekről 
szóltak, amelyből a Makó külterület 430. számú út és a Földeáki útkereszteződésben történt 
közlekedési balesetről készített elemzés az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
műveletelemzések készítéséről szóló országos továbbképzésen bemutatásra is került. 
A kirendeltség-vezető és a tűzoltósági felügyelő úr beválogatásra került a Szerelési 
Szabályzatot átdolgozó – az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kijelölt - 8 fős 
bizottságba. 

Szolgálatszervezés:  
A szolgálatszervezéssel kapcsolatosan a Szegedi KvK folyamatosan egyezetett a 
parancsnokokkal, kifejezetten a túlóra elkerülése miatt az aktuális létszámot a lehetőségekhez 
mérten változtatta. A Makói HTP állományába 2+1 főt vezényeltünk a Szegedi HTP 
állományából, így biztosított Makó részére a féléves munkakeret betartása. Továbbá szintén a 
túlmunka elkerülés érdekében az év végén a Szegedi HTP állományából 2 főt biztosítottunk 
először a Szentesi HTP majd a Csongrádi HTP részére. A 2014. év során az 
alárendeltségünkben működő tűzoltó parancsnokságoknál túlmunka nem keletkezett és a 
szabadságok kiadásra kerültek. 
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2. Hatósági szakterület:  

Hatósági ügyiratok statisztikája 2014-ben: 
A Szegedi KvK nagy hangsúlyt fektetett, az elmúlt évben is a hatósági és szakhatósági 
megkeresések gyors ügyintézésére. A beérkező megkereséseket minden esetben a KET alapján 
megszabott ügyintézési határidőn belül elbíráltuk, és a kért anyagokat kiadtuk. 2014.01.01.-e és 
2014.12.31.-e közötti időszakban a Csongrád MKI Szegedi KvK hatósági osztályán 4470 
főszámon az összes ügyirat forgalma 17550 db volt. 

Jelentősebb beruházások 2014-ben a teljesség igénye nélkül: SZTE 410 ágyas klinika felújítása, 
SZTE Dóm tér épületeinek felújítása, Szeged Dóm tér Fogadalmi Templom felújítása, 
átépítése, SZTE Bólyai épület felújításának, átalakításának használatbavételi engedélyezési 
eljárása, Szőregi úti CBA Prisma építési engedélye és építésfelügyelete, beépített tűzjelző- 
beépített tűzoltó berendezés létesítése és használatbavétele, Regionális Vérellátó Állomás 
létesítése és használatbavétele stb.  

Egyéb ellenőrzések: 
A BM OKF Főigazgató-helyettesi intézkedésében foglaltaknak megfelelően -a megadott 
szempontok szerint- ellenőriztünk az 50 fő befogadóképesség feletti speciális ellátást biztosító 
létesítmények időskorúak számára létrehozott intézményeit, karácsonyi vásárokat, 
bevásárlóközpontokat, aratási tevékenységeket, gépszemléket, tűzoltó technikai eszköz 
forgalmazókat, építési termék forgalmazókat, tűzoltó készülék javító műhelyeket. A 
szabadtéri tűzesetek megelőzése érdekében határszemléket hajtottunk végre, valamint aratási 
tevékenységgel összefüggő tüzek megelőzésével kapcsolatos ellenőrzéseket végeztünk. Ezen 
kívül ADR és RID közúti- és telephelyi ellenőrzéseket végeztünk. 

Szabadtéri tüzek megelőzése: 
A tavaszi vegetációs tüzek megelőzésével kapcsolatban az illetékességi területünkön fekvő 44 
db önkormányzat részére tájékoztató anyagot állítottunk össze és küldtünk meg részükre. A 
Járási Földhivatalokkal közösen hajtottuk végre a „határszemléket”.  

Szakhatósági ügyek: 
A Szegedi KvK illetékességi területén 2014.12.01.-ig, az építési engedélyezési eljárások során 
indult ügyek főszáma: 312 db. (2013-ben 570 db építési engedélyezési eljárás indult.) Fentiek 
alapján az építési engedélyezési eljárások darabszáma az elmúlt évhez viszonyítva jelentősen 
csökkent.  
Használatbavételi engedély kérelmet 2014.12.01.-ig 164 esetben terjesztettek elő. 2013 évben 
a használatbavételi engedélyezési eljárások száma: 317 db. 
Az igazgatási szolgáltatási díjak darabszáma 2012 évben 24 darab, 2013 évben 27 darab, 2014 
évben 20 darab. 
2014 évben a szakhatósági ügyek összesített darabszáma (főszámon) –melyben az 
egyeztetések, konzultációk, tájékoztatók nem szerepelnek: 1316 darab. 2013 évben a 
szakhatósági ügyek összesített darabszáma (főszámon) –melyben az egyeztetések, 
konzultációk, tájékoztatók nem szerepelnek: 2781 darab. 

Tűzvizsgálat: 
A Csongrád MKI Szegedi KvK hatósági osztályán 5 fő rendelkezik tűzvizsgálói 
végzettséggel. A tűzvizsgálat lefolytatása minden esetben helyi szinten történik.  
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A káreseti helyszíni szemlét hivatali munkaidőben a Kirendeltség Tűzoltósági Felügyelője 
végzi. Hivatali munkaidőn túl illetőleg a Tűzoltósági Felügyelő akadályoztatása esetén a 
káreseti helyszíni szemle végrehajtását a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat szolgálatban 
lévő állománya látja el.  
Pótlólagos-, vagy megismételt helyszíni szemle vonatkozásában a Hatósági Osztály kijelölt 
tűzvizsgálója vonul a tűzeset (káreset) helyszínére.  
2014. január 01.-e és 2014. december 31.-e közötti időszakban az illetékességi területünkön 
26 db tűzvizsgálati eljárás indult, melyek közül 1 eset vizsgálata folyamatban van. A 
megállapított tűzvizsgálatok darabszáma 19, az ismeretlen tűz keletkezési ok 6 db. 
A tűzvizsgálat végrehajtására az adott időszakban az alábbi szempontok miatt került sor: 

 15 esetben szándékos tűzokozás, bűncselekmény gyanúja felmerült; 
 4 esetben a hatóság vezetője az ismétlődő események- ill. szakmai szempontok 

miatt elrendelte; 
 3 esetben súlyos életveszélyes sérülés miatt;  
 3 esetben rendkívüli haláleset miatt; 
 1 esetben a kárérték meghaladta az 50.000.000. Ft-ot. 

Fenti eseményeknél nem szerepeltettük azon eseteket, melyekben a káreseti helyszíni szemlét 
az arra kijelölt állomány elkészítette, de az ügyben tűzvizsgálati eljárás nem indult. 
A tűzesetek keletkezési okainak megállapításánál 1 esetben nyílt láng (gondatlan emberi 
magatartás), 13 esetben nyílt láng-szándékos tűzokozás, 3 esetben elektromos energia, 2 
esetben technológiai hiba idézte elő az eseményt. 
Utólagos tűzesetek bejelentését követően az adatfelvételt (szükség szerint a tűzvizsgálatot), 
előzetesen egyeztetett időpontban, lehetőség szerint a bejelentést követő első munkanapon, a 
helyi szervek kijelölt állománya, ezen belül a hatósági osztály képviselői végzik. 2 órán belüli 
jelzés esetén -a BM rendeletben foglaltaknak megfelelően- a helyszínre a Szegedi vagy Makói 
HTP gépjárműfecskendője „vonul”. 
Kirendeltségi szinten a jogszabályban való előírásoknak minden esetben eleget tettünk. A 
tűzvizsgálatot a Kirendeltségen kizárólag képesítéssel rendelkező személyek végezték. 
2013 évben illetékességi területünkön 15 darab tűzvizsgálati eljárás indult, melyeknél a 
keletkezési okot 12 alkalommal sikerült megállapítani és bizonyítani. 2013-ban az 
ismeretlenben megállapított keletkezési okok darabszáma 3. 

Propaganda: 
Az illetékességi területünkön fekvő 44 db önkormányzat részére tájékoztató anyagot 
állítottunk össze és küldtünk meg a nyári betakarítási munkálatok veszélyeinek ismertetésére. 
A tájékoztató anyagban kitértünk az aratási munkák biztonságos végrehajtására és az aratással 
összefüggő tüzek megelőzésének fontosságára, az aratási munkával összefüggő tűzvédelmi 
szabályokra, valamint azok megszegésének következményeire. 
A beérkezett felkéréseknek, meghívóknak eleget téve tűzvédelmi témájú előadásokat 
tartottunk - a Csongrád Megyei Tűzmegelőzési Bizottság megjelenését preferálva - különböző 
szervezeteknél, valamint társszerveknél, valamint tűzriadó gyakorlatokon vettünk részt. (pl.: 
Szegedi Biológiai Kutató Intézet, NAV, SZTE, Rendőrkapitányságok, Büntetés végrehajtási 
intézet, Bevásárló Központok, Agora Szeged, Szeged Napja Rendezvénysorozat). 
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Az iskolák, óvodák laktanya látogatások keretében ismerkedhettek meg a Katasztrófavédelem 
életével, technikai ellátottságával. A laktanya látogatások során hathatós segítséget nyújtottak 
az egyes szolgálati csoportok. 

Egyéb: 
2014 évben több esetben hajtottunk végre éjszakai ellenőrzéseket zenés-, táncos 
rendezvények esetében a Rendőrséggel, NAV-val, Polgármesteri Hivatalokkal, 
Fogyasztóvédelemmel közösen. A rendőrkapitányságok által, a 18 éven aluliak alkohol és 
drogfogyasztásának visszaszorítása céljából, havi rendszerességgel megtartott éjszakai 
ellenőrzéseken, felkérés alapján részt vettünk.  
A tervezőkkel, beruházókkal az egyeztetéseket, konzultációkat folyamatosan végeztük. 
Szegeden a Napos út 4. szám alatt hétfőn és szerdán 0800-tól 1500-ig, pénteken 0800-tól 1200-
ig-, Makón a Vorhand rabbi tér 1. szám alatt pedig kedden 0800-tól 1500-ig ügyfélszolgálati 
időpont került kijelölésre. Az ügyfelek mind a szegedi mind a makói ügyfélszolgálaton - 
előzetesen egyeztetett időpontban - a hét bármely napján konzultálhatnak. 
2014.-ben, - figyelembe véve a Kúria 2/2013. számú KMJE jogegységi határozatát - 14 
esetben szabtunk ki bírságot összesen 1.225.000.- Ft összegben.  
A Hatósági Osztály munkatársai ellen – hasonlóan az elmúlt évekhez- panasz, kifogás nem 
érkezett. 

3. Iparbiztonsági szakterület: 

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos tevékenység: 
Az év első felében fő feladata volt a Szegedi KvK -nak, hogy a Szeged város Külső Védelmi 
Tervének részét képező Lakossági Tájékoztató Kiadványok elkészítését és az érintettekhez 
való eljuttatását megszervezze, illetve a tevékenység végrehajtását felügyelje. A tájékoztató 
kiadványok elkészültek, a város önkormányzata azokat kiosztotta. 
A nyilvántartott veszélyes üzemek között több változás is történt. A MOL Nyrt. az algyői 
Bázistelepének tevékenységét az év eleje óta szünetelteti. A PRÍMAGÁZ Zrt. pedig a PB 
palacktöltést szüntette meg az algyői telepén. Ezek hatása jelentős változást idézett elő a 
veszélyes áru szállítás területén is. A Kisteleki M+M Sajtgyár az ammóniát tartalmazó 
hűtőtechnológiáját megszüntette, ezáltal kikerült a katasztrófavédelmi törvény IV. fejezetének 
hatálya alól. 
Több szakterület közös munkájaként, 2 db külső védelmi terv gyakorlat került megtartásra. 
Szeged Város Külső Védelmi Terv gyakorlata a Pick Szeged Zrt. belső védelmi terv 
gyakorlatával együtt lett végrehajtva, még Algyő Nagyközség Külső Védelmi Terv 
gyakorlata törzsvezetési gyakorlatként lett megtartva. 
A Szegedi KvK folyamatosan végzi üzemazonosítási helyszíni szemléit a veszélyes üzemek 
területén. Az ellenőrzések során megállapításra került, hogy az üzemeltetők ismerik a törvényben és 
a végrehajtási rendeletben meghatározott szabályzókat. Valamennyi szemle alkalmával megtörtént 
a tárolt veszélyes anyagok mennyiségének összesítése és a rendeletben meghatározott 
küszöbértékekhez való viszonyítása. Egyetlen ellenőrzés alkalmával sem kellett hatósági 
intézkedést kezdeményezni. Új, küszöbértéket vagy az alsó küszöbérték ¼-ét meghaladó veszélyes 
anyagot tároló üzem azonosítására nem került sor. A veszélyes üzemek azonosítási eljárásai közül 2 
esetben lett supervisori szemle lefolytatva. Az egyik esetben a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási szervének Munkavédelmi Felügyelősége, a másik 
alkalommal a Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság lett társhatóságként 
bevonva. 
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Azok a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek, melyek rendelkeznek katasztrófavédelmi 
engedéllyel, a gyakorlataikat rendszeresen megtervezik, bejelentéseiket időben megteszik, a 
gyakorlataikat megtartják.  
A belső védelmi tervek gyakorlatain tapasztaltak is azt mutatják, hogy az üzemeltetők 
komolyan veszik a biztonsággal kapcsolatos feladataikat. Valamennyi gyakorlat sikeresen 
zárult, az üzemeltetők a gyakorlatról készített jelentéseiket időben megküldték. 
A kirendeltség területén lévő üzemek közül egynél történt veszélyes anyag kiszabadulásából 
kialakuló üzemzavar. A Pick Szeged Zrt. központi telephelyén lévő hűtőrendszer csővezetéke 
sérült meg egy karbantartási munka során. A kiszabaduló ammóniától egy ember könnyebb 
sérülést szenvedett, lakosságvédelmi intézkedéseket nem kellett tenni.  

Veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységek: 
2014 évben Szegedi KvK már önállóan végezte a veszélyes áru közúti szállításának 
ellenőrzését, a vasúti veszélyes anyag szállítás ellenőrzésében pedig első fokú hatóságként 
járt el. A Kirendeltség részére előírt ellenőrzések időarányosan végrehajtásra kerültek. 
A közúti veszélyes anyag szállítás területén 4 db supervisori, egy több megyét érintő 
ellenőrzés és egy alkalommal 3 napos Disaster ellenőrzés lett végrehajtva. Egy alkalommal a 
rendőrség által szervezett kitereléses autópálya ellenőrzésen vettünk részt. A közúti veszélyes 
anyag szállítások ellenőrzése során 14 esetben kellett hatósági intézkedést kezdeményezni. 
Az ADR telephelyi ellenőrzések össze lettek kapcsolva a veszélyes üzem azonosítási 
eljárásokkal. A 2014. évben összesen 48 alkalommal lett ilyen ellenőrzés végrehajtva. Az 
ellenőrzések során hiányosság, illetve szabálytalanság 1 esetben került megállapításra.  

Kritikus infrastruktúra védelemmel kapcsolatos tevékenység: 
Az állomány az év első felében több alkalommal vett részt a kritikus infrastruktúra 
védelemmel kapcsolatos továbbképzésen.  
Az iparbiztonsággal kapcsolatos tevékenység adatait a 3. számú melléklet tartalmazza. 

4. Polgári védelemi szakterület:  
A Szegedi KvK illetékességi területén lévő 44 településből 2 db I. katasztrófavédelmi osztályba, 15 
db II. katasztrófavédelmi osztályba, és 27 település kerül III. katasztrófavédelmi osztályba sorolásra 
került a jogszabályi meghatározások és az ismert kockázati tényezők értékelése következtében. 
A polgári védelmi szakterületen továbbra is prioritása van hatósági szemléletnek. A kockázati 
helyszínek ellenőrzése valamint a különböző eseti vagy tervezett telephelyi ellenőrzések során a 
megelőzés szemlélete meghatározó volt az elmúlt időszakban. A hatékonyság növelése érdekében az 
ellenőrzéseinket a társszervek, önkormányzatok és egyéb szakemberek bevonásával végeztük. A 
feladat végrehajtások során a tudatos kockázat értékelés és kezelés is fő szempontként jelentkezett. A 
polgári védelmi szakterület koordinálásában 349 ellenőrzés került végrehajtása 2014-ben. A 63 
feltárt hiányosságokkal kapcsolatos visszaellenőrzéseket a feladatok ütemezését figyelembe véve 
hajtjuk végre. Nagy figyelmet fordítottunk az önkormányzatok, társszervek és az együttműködő 
szervezetek bevonására a feladat végrehajtások során különös tekintettel az ellenőrzések és a 
lebiztosítások tárgykörében. Az ellenőrzések mellett 19 számú gazdasági- anyagi szolgáltatásra 
kijelölendő eszközök előzetes szemléjét valamint 1 esetben káresti helyszíni szemlét is végeztünk. A 
korábbi felmérések és a szemlék eredményeként a kirendeltség illetékességi területén a települési 
polgári védelmi szervezetekhez kapcsolódóan 169 technikai eszköz lebiztosítását kezdeményeztük. 
A munkánk során meghatározóak voltak a rendelkezésünkre bocsátott prognózisok, melyek 
segítségével a kirendeltség időszakos feladatszabásokat határozott meg az elvégzendő feladatokat 
illetően. Részt vettünk a járási mentőcsoportok felkészítésében és a gyakorlataik szervezésében 
valamint lebonyolításában. 
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Ár- és belvíz védekezésre történő felkészülés: 
Az ár- és belvíz védekezési feladatok részeként 2014-ben is megtörtént a települések vonatkozásában 
frekventált helyek belvízelvezető rendszereinek, a településről a vizet elvezető főbb szakaszok, 
valamint a korábbi évek tapasztalatai alapján kockázati helyként azonosított helyek 
szemrevételezése, ellenőrzése. A szabályzók figyelembe vételével a 105 belvízvédelmi és 50 
árvízvédelmi tárgykörű ellenőrzést hajtottunk végre.  
Az ellenőrzések tapasztalataival kapcsolatban megállapítható, hogy minden település végzi a 
meglévő csatornák tisztítását, kaszálását illetve, pályázati vagy saját forrásból létesítenek, újítanak 
fel szakaszokat. A csatornák folyamatos karbantartás mellett alkalmasak a csapadékvíz elvezetésére. 
A 2014. évi csapadékos időjárás során több alkalommal is extrém mennyiségű eső hullot a 
településeken, azonban ezek következtében csupán 39 esetben volt szükség a tűzoltói állomány 
beavatkozására vízkárelhárítási munkálatokra. A korábbi kockázati helyszíneken történt fejlesztések, 
munkálatok, az önkormányzatok öngondoskodása eredményesnek bizonyult a belterületeket illetően. 
A vízkár-elhárítási tervek felülvizsgálatát március 31-ig a feladatot a vízügyi és katasztrófavédelmi 
kirendeltség koordinálásával végrehajtották az önkormányzatok, melynek supervisori ellenőrzését az 
ATVIZIG munkatársaival a Szegedi KvK elvégezte egyes településeknél javaslatok kerültek 
megfogalmazásra a térképi jelölések és az adattartalomra való tekintettel. Elkészült Szeged Megyei 
Jogú Város új teljes körű vízkár-elhárítási terve, mely nagyban segíti a tervezést, a kockázati 
helyszínek beazonosítását és az esetleges operatív döntéshozatalt. 
A 2014-es évben a kirendeltség területén vis maior eseménnyel kapcsolatos bejelentés nem történt. A 
vízkár-elhárítási feladatokkal kapcsolatban a műveletirányítással, a katasztrófavédelmi 
megbízottakkal és a közbiztonsági referensekkel egyeztetve sikerült a bejelentések tartalmának 
pontosítása az önkormányzatok erőinek, eszközeinek felmérése és a szükség szerinti helyszín 
bejárással a beavatkozások szükségességének megítélése. Ez a fajta eljárás és az önkormányzatok 
által végzett munkálatok, fejlesztések következtében jelentősen sikerült csökkenteni a hivatásos 
tűzoltó egységek ilyen irányú igénybevételét a korábbi évekhez képest. 
A tervezési feladatok mellett felkészülés jelentős részeként közreműködtünk és részt vettünk a 
Csongrád MKI által 2014. év április 24-26 között megrendezett Katasztrófa-elhárítási gyakorlaton. 
Az gyakorlat és a tervezéssel kapcsolatos tapasztalatokat felhasználva a Szegedi KvK a 2014. május 
5-én konferenciát szervezett a Helyi védelmi Bizottságok, az önkormányzatok, a társszervek és a 
közbiztonsági referensek felkészítése, továbbképzés érdekében. A kisteleki konferencián a gyakorlat 
tapasztalatai mellett a negyed éves prognózisok tapasztalatairól, a térinformatikai fejlesztésekkel 
kapcsolatban és a vízkár-elhárítási tervek kialakításával kapcsolatosan is tájékozódhattak a 
megjelentek. 
A szegedi árvízvédelmi fővédművek rekonstrukciója miatt a Szegedi KvK polgári védelmi 
felügyelője rendszeresen részt vett a Huszár Mátyás rakpart és a partfallal kapcsolatos 
kooperációkon. Ez által a munkálatok ütemezéséről a műszaki, kivitelezési munkálatokról, forgalom 
terelésekről rendszeres tájékoztatást kapunk. Az építési területen és a környezetében lévő felvonulási 
területen rendszeresen végzünk bejárásokat, illetve 4 alaklommal kockázati helyszíni ellenőrzést is 
végrehajtottunk az építési területen az árvízvédelmi, felvonulási területek biztosítása és a veszélyes 
fákkal kapcsolatos témakörökben. 

Nyári teendőkre történő felkészülés:  
A nyári hónapokra, hőhullámra való felkészülés érdekében pontosításra kerültek az illetékességi 
területén a nagyobb befogadó képességű légkondicionált épületek, helyiségek címjegyzékei.  
A nyári időszakban az extrém csapadékos időjárástól eltekintve nem volt a rendkívüli időjárás, 
illetve nagy kiterjedésű szabadtéri tűzeset melynek során lakosságvédelmi intézkedések 
foganatosítására lett volna szükség. A hivatásos tűzoltóparancsnokságok a nyári időszakban is 
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fogadták az iskolás csoportokat, táborozókat előzetes egyeztetések alapján. A bemutatók és a 
csoportok laktanya látogatása során felhívtuk a fiatalok figyelmét a tűzgyújtási tilalom tartalmi 
elemeire és a nyári időszak egyéb veszélyforrásaira. A korábbi beavatkozások adatainak 
feldolgozásával és az önkormányzatok információinak figyelembe vételével továbbra is 
végeztük elhanyagolt közutak mentén lévő fák, fasorok ellenőrzését, visszaellenőrzését. A fák 
vizsgálatait nehezíti, hogy a fák egészségét tekintve nem mindig lehet a megtekintésük során 
következtetéseket levonni, illetve a talaj szerkezet és a lombkorona súlya, nagysága az 
egészséges növényeknél is kockázati tényezőt jelent extrém időjárási viszonyoknál.  

Téli teendőkre történő felkészülés: 
A Szegedi KvK a téli rendkívüli időjárásra való felkészülés során a feladat meghatározásoknak 
megfelelően járt el. A Szerbiában kialakult hó helyzetet tekintve 2014. januárban majd ütemezetten 
novemberben ismételten elvégeztük a kapcsolattartással összefüggő adatok ellenőrzését, 
aktualizálását. A Szerbiai események miatt külön egyeztetéseket folytattunk a határátkelőkkel és az 
érintett önkormányzatokkal, intézményekkel. Ennek okán felvettük a kapcsolatot a határ menti 
települések polgármestereivel, a rendőrséggel, a nagyobb bevásárlóközpontok vezetőivel, a Szegedi 
Tudomány Egyetem kollégiumaival és Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával. Az 
egyeztetések során a befogadó helyek vonatkozásában helyszíni szemléket is végrehajtottunk a 
kapacitások és az elhelyezések pontos felmérése érdekében. 
A kirendeltség illetékességi területén a HVB elnökökkel történő egyeztetéseket és az éves 
munkatervet figyelembe véve 2014.10.14. – 2014.10.16. közötti időszakban kerültek megrendezésre 
a soron következő HVB ülések. Az ülések alkalmával a napirendi pontok között mindenhol szerepelt 
a téli időjárási viszonyokra történő felkészítés és az érintett szervek tájékoztatása a témával 
kapcsolatban. 
A rendelkezésre álló adatbázisok aktualizálását az önkormányzatoktól, a társszervektől, egyéb 
szervektől és szervezetektől érkező adatok információk alapján végezték az adatbázisok kezelői. A 
téli időszakra vonatkozó és az önkormányzati választások miatti változásokra kiemelt figyelmet 
fordítottunk. 
A saját erők igénybevételén felül felkészítés keretein belül az együttműködési megállapodással 
rendelkező ÖTE-k vezetői tájékoztatást kaptak az esetlegesen jelentkező feladatokról és a 
végrehajtásban való közreműködésről. A területi polgári védelmi szervezetek igénybevételi 
lehetőségén felül felmértük a kockázati helyszíneket és a helyszíni szemlék 2014. november 18-ig 
végrehajtásra kerültek. A rendelkezésünkre álló adattárak és információk alapján javaslatokat tettünk 
a településeken lévő igénybe vehető gépek megállapodással, határozattal történő lebiztosítására a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. kapacitásainak igény szerinti kiegészítésére. A kockázati helyszínekhez 
csoportosított erők, eszközökre vonatkozó adatokat az igazgatóság részére felterjesztettük a tér 
informatikai adatfeldolgozás érdekében. 
A beazonosított 37 db „veszélyes útszakaszon” lévő kockázati helyszínekre vonatkozóan erő-, 
eszköz számításokat végeztünk és minden kockázati helyszínhez két alternatíva került 
hozzárendelésre. Elsősorban a helyben rendelkezésre álló erőket, eszközöket (önkéntesek, polgári 
védelmi szervezetek) vettük számításba az esetleges beavatkozások segítésére, de a tervezés során 
külön csoportosítva a járási mentőcsoportok és a területi polgári védelmi szervezetek is tervezésre 
kerültek. 

Veszély-elhárítási tervezés: 
A Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén lévő települések veszély-elhárítási 
terveit az ütemezésnek megfelelően 2014. március 31-ig felülvizsgáltuk és az önkormányzatokkal a 
szükséges aktualizálásokat elvégeztük. A korábbi évekhez hasonlóan folytattuk a tervek 
egységesítésével kapcsolatos munkálatokat. Az egységesítésre vonatkozó feladatokat 2014-ben a 
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kitelepítési és befogadási tervek átdolgozásával folytattuk, a veszély elhárítási tervek mellékletét 
képező tervdokumentumok 2014. május 31-ig elkészültek. Az egységesség és a korábbi tapasztalatok 
beépítése érdekében munkacsoport került létrehozásra a katasztrófavédelmi megbízottak és a 
katasztrófavédelmi őrsparancsnokok bevonásával és a polgári védelmi felügyelő koordinálásával. A 
munkacsoport a meglévő tervek, a 2013-as Dunai árvíznél használt dokumentumok és a saját 
gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével mintaterveket dolgozott ki a települések részére. A 
kidolgozott tervekre vonatkozóan meghatározásra kerültek, hogy mely települések vonatkozásában 
szükséges a kitelepítésre és a befogadásra való felkészülés, illetve mely településeknél elegendő a 
befogadási tervek elkészítése. A tervek elkészítése és az adatok gyűjtése során rendszeres egyeztetés 
folyt a Csongrád MKI Informatikai Osztályával az adatok térinformatikai feldolgozásnak 
lehetőségeiről és használhatóságáról. Az így kialakított tervek a térinformatikai fejlesztésekkel 
jelentősen segítséget nyújt az operatív irányítás részére szükség esetén.  
A veszély elhárítási tervek mellékleteként készített adattárak aktualizálását az önkormányzatok 
elvégezték.  
Az alapterv további mellékletét képező dokumentumok közül a vízkár-elhárítási tervek supervisori 
ellenőrzését az ATIVIZIG munkatársaival közösen végeztük. A vízkár-elhárítási tervekkel 
kapcsolatos és javaslatok kerültek megfogalmazásra a pontosítások érdekében. Szeged Megyei Jogú 
Város vonatkozásában új vízkár-elhárítási terv került elkészítésre, mely a közigazgatási területre 
vonatkozóan általános, árvízvédelmi és belvíz védelmi részeket tartalmaz. A tervdokumentáció 
részeként áttekintő és a városrészekre vonatkozó térképek is kidolgozásra kerültek melyek jelentős 
segítséget jelentenek a kockázati helyszínek beazonosításában és az esetleges beavatkozások 
tervezésében. Tekintettel, hogy Szeged vízkár-elhárítási terve öt árvízi öblözetre vonatkozóan is 
adatokkal rendelkezik és a térképek digitális feldolgozási is megtörtént. A térinformatikai 
fejlesztések érdekében a Csongrád MKI Informatikai Osztály vezetőjével és a készítő szervezet 
képviselőjével egyeztetéseken vettünk részt. 

Közbiztonsági referensek: 
A Szegedi HTP hez tartozó települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának eredményeképpen 
Szeged járás településein tizenegy település rendelkezik közbiztonsági referenssel. A 2013. évi 
felülvizsgálat eredményeképpen Domaszék és Szatymaz III-as osztályba lett sorolva. Ezen érintett 
településeken a korábbi közbiztonsági referensek a továbbiakban is ellátják közbiztonsági referensi 
feladataikat.  
Kistelek járás településein egy település (Baks) került II. katasztrófavédelmi osztályba. A településen 
a 234/2011 (XI.10) Korm. rendelet IX. fejezete alapján 2014-ben új közbiztonsági referens került 
kijelölésre, melynek alapképzését és vizsgáztatását a Szegedi KvK 2014. novemberben végrehajtotta 
és sikeres vizsgát tett, valamint az igazgatóság által szervezett továbbképzésen is részt vett.  
Mórahalom járás településein nincsenek kijelölt közbiztonsági referensek, azonban a települések 
„védelmi ügyintézői” segítik a munkánkat.  
A Makói HTP illetékességi területén két településen (Makó, és Csanádpalota) került új közbiztonsági 
referens kijelölésre. A közbiztonsági referensek a települési polgármesterek feladat 
meghatározásának megfelelően vesznek részt a katasztrófák elleni védekezés feladatainak 
tervezésében, szervezésében. A 2014. évben aktívan közreműködtek a települési polgári védelmi 
szervezetek képzésének megvalósításában, a veszély-elhárítási tervek elkészítésében, a 
katasztrófavédelmi osztályba sorolás felülvizsgálatában, a településekre szervezett gyakorlatok 
lebonyolításában, a polgári védelmi adattár feltöltésében, frissítésében, polgári védelmi szervezetek 
személyi és technikai beosztó határozatainak elkészítésében, vízkár-elhárítási tervek 
felülvizsgálatában, rendkívüli téli időjárásra való felkészülésben, kockázati helyszínek 
ellenőrzésében. Továbbá bevonásra kerültek több katasztrófavédelmi gyakorlat lebonyolítása során.  
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A közbiztonsági referensek megfelelő kapcsolatot építettek ki és tartanak fenn a hivatásos 
katasztrófavédelmi szervekkel és a katasztrófák elleni védekezésben közreműködő más szervekkel, 
szervezetekkel. A települések közbiztonsági referensei rendelkeznek azzal a helyismerettel, 
szervezési, koordinációs és együttműködési képességgel, amely a közbiztonsági referensi feladatuk 
ellátásához elengedhetetlen. 

Polgári védelmi szervezetek: 
A polgári védelmi szervezetek feltöltésére és felkészítésére 2014-ben is nagy hangsúlyt fektetett a 
kirendeltség. A Szegedi KvK illetékességi területén lévő 44 településen a katasztrófavédelmi 
osztálybasorolások és az érvényes szabályzók értelmében 2500 fő polgári védelmi szolgálatba 
beosztott létszám szükséges. Az önkormányzatokkal és az érintett szervezetekkel kapcsolatos 
egyeztetések eredményeként jelenleg 2212 fő polgári védelmi szolgálatba történő beosztása történt 
meg. Makó és Szeged esetében szükséges fokozott figyelmet fordítani a hiányzó létszám elérése 
érdekében. Makók a nyilvántartások alapján további 82 fő, míg Szeged esetében 327 fő beosztása 
indokolt a jogszabály szerinti létszámok eléréséhez. Szeged vonatkozásában kezdeményeztük a 
Csongrád MKI a Szegedi Tudomány Egyetemmel való együttműködési megállapodás tárgykörének 
bővítését az polgári védelmi szolgálattal és az ideiglenes polgári védelmi szolgálattal kapcsolatos 
lehetőségek érdekében. 
A Talentum alapítvánnyal történt egyeztetések alapján a kirendeltség szerepet vállalt az alapítvány 
által toborzott önkéntesek képzésében. Ezen felül civil szervezetekkel is több esetben felvettük a 
kapcsolatot, melynek eredményeként a települési mentőcsoportok feltöltését önkéntesen 
jelentkezőkkel tudtuk végrehajtani. A passzív lakosságvédelmi feladatok és az önkormányzatokkal 
való együttműködések eredményeként 172 fő önkéntesként jelentkezett polgári védelmi szolgálatra.  
Leginkább az önkéntesek bevonásával az I. – II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken 
megalakításra kerültek a települési mentőcsoportok 16 településen 161 fővel. Deszk község 
vonatkozásában a mentőcsoport megalakítása 2015. március 31-ig fog megvalósulni. A települési 
mentőcsoportok létrehozásánál fontos szempont volt a települések veszélyeztetettsége, kockázati 
tényezői, illetve a meglévő erőkhöz, eszközökhöz való kapcsolódási pontok. Ezeket figyelembe véve 
az I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeknél 10-15 fős csoportok létrehozása volt a cél 
akik az önálló beavatkozások mellett kisebb csoportok irányítási feladatait is képesek ellátni. A II. 
katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeknél 5-10 fős csoportok létrehozását tartottuk reálisnak, 
akik a településükkel kapcsolatos információik alapján leginkább irányítási és koordinációs feladatok 
végzésével tudják segíteni a katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását. A civil szervezetek 
megkeresésére és szerepvállalására azért volt szükség, mert a tájékoztatók nem hozták meg a várt 
eredményt. Tapasztalataink szerint azonban egy káresemény bekövetkezésekor az emberek tenni 
akarása és az önkéntesség jelentősége fokozódik és az jelentkezők száma az adott esemény kapcsán 
jelentősé válik. Ezért felkészültünk az ideiglenes polgári védelmi szolgálatra való beosztások és a 
gyorsított ütemű felkészítések végrehajtására is.  
Az érintett településeken elkészült és jóváhagyásra került a gyakorlatok a levezetési tervei alapján 10 
esetben alapképzés, 4 esetben szakkiképzés és 3 esetben riasztási gyakorlat végrehajtásában 
működtünk közre. A riasztási gyakorlatok mellett a polgári védelmi szolgálatra beosztottak 2 
alkalommal komplex katasztrófa-elhárítási gyakorlatokon is részt vettek. A különböző gyakorlatokon 
306 fő vett részt a polgári védelmi szervezetek részéről.  
A polgári védelmi szervezetekbe beosztottak a gyakorlatokon eredményesen vettek részt, feladataikat 
jól hajtották végre. A gyakorlati felkészítések jól kiegészítették és érthetőbbé tették az elméleti 
felkészítések elemeit. Az együttműködés minden esetben megfelelő volt. 
A települési polgári védelmi szervezetek mellett a járási mentőcsoportok felkészítését és 
gyakoroltatását kiemelten fontosnak tartja a kirendeltség. A kirendeltség kiemelkedő szerepet vállalt 
a 2014. áprilisban a Csongrád MKI által szervezett három napos komplex katasztrófavédelmi 
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gyakorlat előkészületeiben és lebonyolításában. A gyakorlaton a kirendeltség illetékességi területét 
illetően három járási mentőcsoport vett részt, a Kistelek Járási Mentőcsoport, a Szegedi Járási Tisza 
Volán Mentőcsoport és a Makói Járási Négy-Határ ’99 Mentőcsoport. A Mórahalom Járási 
Mentőcsoport részére az erők, eszközök felmérését követően 2014. szeptember 14-én szerveztünk 
tűzoltási és műszaki mentési gyakorlatot. a mentőcsoportok munkáját megfelelőre értékelte a megyei 
polgári védelmi főfelügyelő. A területi polgári védelmi szervezet besorolású mentőcsoportok 
tapasztalataink szerint jól szolgálják a helyi szinten megjelenő főbb veszélyeztető tényezőkre 
szolgáló egységek képességeinek fokozását, kiegészítését, illetve esetenként (Szeged Járási Tisza 
Volán Mentőcsoport) az akár országosan is alkalmazható logisztikai hátteret. A megalakított 
mentőcsapatok jelenleg nem rendelkeznek jogi személyiséggel így a pályázati lehetőségeik 
korlátozottak. 
A 2014. év első negyedévében települési polgári védelmi szervezetek számára lebiztosított technikai 
eszköz állományának újjászervezésére volt szükség. A területi polgári védelmi szervezetek mellett a 
kockázati helyszínek figyelembe vételével minden település vonatkozásában felmérésre kerültek a 
beosztható technikai eszközök és ennek eredményeként a kirendeltség illetékességi területén a 
jelenlegi kimutatások alapján 169 technikai eszköz került lebiztosításra a települési polgári védelmi 
szervezetek hatékonyságának növelése érdekében. 

Lakosságfelkészítés: 
A lakosságfelkészítési feladataink során a kirendeltség a 2014. évben a passzív felkészítési mód 
lehetőségeit kiemelten alkalmazta. A különböző fórumok adta lehetőségek kihasználásával és a saját 
szervezésű rendezvények révén 33 alkalommal 10315 fő tájékoztatása történt meg. A rendezvények 
szervezése során a meglévőek mellett új partnerekkel is jó kapcsolatokat építettünk ki. A civil 
szervezeteken felül a NAV Dél Alföldi Régió Vám- és Pénzügyőrségével közösen szervezett 
gyakorlataink, tájékoztatóink új program elemként jelentkeztek. A 2014. évben is kiemelkedő 
érdeklődés kísérte a Katasztrófavédelmi Kirendeltség Nyílt napjait, amelyeket a Szegedi HTP 
állományával a laktanya területén, illetve a Szegedi Vadasparkban szerveztünk. A két rendezvényen 
körülbelül 3000 fő ismerkedhetett meg a katasztrófavédelem feladataival, technikai eszközeivel és a 
különböző kockázati tényezőkkel. Az ifjúsági versenyek lebonyolítására az idei évben is a Szegedi 
Vadasparkban került sor, melynek szervezésében és lebonyolításában a kirendeltség és 
tűzoltóparancsnokságok munkatársai meghatározó feladatokat láttak el. A tervezett programok 
mellett egész évben fogadtuk az óvodás, iskolás csoportokat és előzetes egyeztetések alapján iskolai 
előadásokat is tartottunk. Ennek köszönhetően a nyilvántartásaink szerint 5691 gyerek vett részt a 
programjainkon. Az előadások és az iskolákkal kapcsolatos felkészítéseink alapját képezték az 
előzetesen megkötött együttműködési megállapodások. Az igazgatóság által elvégzett deregulációt 
követően a korábbi 6 oktatási intézmény helyett 2 iskolával van ifjúsági felkészítéssel és 
pályaorientációval kapcsolatos megállapodásunk.  

Helyi Védelmi Bizottságok: 
Az előzetes ütemterv alapján a Helyi Védelmi Bizottságok 2014. április 10-17. időszakban 
megtartották a soron következő ülésüket. Az üléseken elfogadásra kerültek a 2013. évre vonatkozó 
beszámolók, valamint a 2014. évre vonatkozó munkatervek. A HVB tagjai tájékoztatást kaptak az ár- 
és belvízvédelemre való felkészülés részleteiről és a veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti 
szállításának katasztrófavédelmi ellenőrzéseinek tapasztalatairól.  
A honvédelmi elnök-helyettesek kérésének és a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság elnöke által 
meghatározottak szerint 2014. október 14-16. időszakban az őszi soron következő ülések is 
megtartásra kerültek, illetve a katasztrófavédelmi munkacsoportok vezetői a tagok adatpontosítását 
és felkészítését is elvégezték 2014. IV. negyedévében. 
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Az őszi üléseken a honvédelmi elnök-helyettes tájékoztatója és a pénzügyi beszámoló mellett a 
katasztrófavédelmi elnök-helyettesek előterjesztéseikkel a téli felkészülési feladatokra valamint a 
befogadóhelyek és az étkeztetési szolgáltatások lebiztosításra hívták fel a tagok figyelmét és 
egyeztettek az érintett szervezetek képviselőivel a megelőzés és felkészülés érdekében. 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 rendszeres legalább havi szinten történik egyeztetés és 
szükség szerinti tájékoztatás, felkészítés. 

Közösségi szolgálat: 
A Szegedi KvK a BM OKF Főigazgatói utasítás alapján aktualizálja a katasztrófavédelmi közösségi 
szolgálatra vonatkozó levezetési terveiket és az intézményekkel közösen felülvizsgálta az érvényes 
együttműködési megállapodásokat. A Kisteleki Árpád Fejedelem Gimnázium vonatkozásában merült 
fel változtatási igény, tekintettel a Kisteleki Katasztrófavédelmi Őrs által biztosítható lehetőségekre. 
Az oktatási intézményekkel a közösségi szolgálatra kijelölt napokkal kapcsolatban legalább havi 
rendszerességgel egyeztetünk.  
Az oktatási intézményekkel való kapcsolattartás, a jelentkező igények és az előző év tapasztalatai 
alapján a közösségi szolgálat teljesítők részére Szeged vonatkozásában 20-25 órás (rendészeti 
képzésben résztvevők részére 25 óra) modulok kidolgozásával biztosítunk lehetőséget a programban 
való részvételre. A modul bevezetésére a nagy érdeklődés miatt volt szükség, mert az állomány 
kapacitását tekintve több időt nem tud a közösségi szolgálatra fordítani viszont a modulok 
bevezetésével több oktatási intézménynek és ennek eredményeként még több tanulónak lehetőséget 
tudunk biztosítani. A 2014. naptári évet tekintve a szeptember, októberben záruló programjainkban 
318 fő vett részt (Szeged 239 fő, Makó 79 fő). Jelenleg 12 oktatási intézménnyel történt 
együttműködési megállapodás megkötése a kirendeltség illetékességi területén. A lehetőségek 
bővítése érdekében az önkéntes tűzoltó egyesületeket tájékoztattuk a katasztrófavédelmi közösségi 
szolgálatban való szerepvállalási lehetőségeikről. Sándorfalva ÖTE a főigazgatói intézkedésben 
foglaltaknak megfelelően közreműködő szervezetként eredményesen kapcsolódott be a programba. 
Eddig a Sándorfalva ÖTE közreműködésével 7 fő vett részt a közösségi szolgálatban, melyek közül 
2 fő az egyesület tagja is lett.  
A kirendeltség a kiaknázva a lehetőségeket és alkalmazkodva a szabályzókhoz további létszám 
bővítést csak a Kisteleki Katasztrófavédelmi Őrs aktív közreműködésével tud megvalósítani a 
2014/2015 tanévre vonatkozóan. 

5. Ellenőrzési, felügyeleti tevékenység: 
Ellenőrzési és felügyeleti tevékenységünket a vonatkozó felsőbb szintű szabályozók előírásai 
szerint, a Féléves Vezetői Munkatervünk, valamint a havi naptári és ellenőrzési terv alapján 
végeztük, melyet a tűzoltósági felügyelő készít, koordinál. Végrehajtás alá vont szervek voltak 
a Szegedi KvK, alárendeltségünkben működő HTP-k. Az ellenőrzések rendjét és módszertanát 
az ellenőrzésre jogosultak ismerték, munkájuk során alkalmazták. Az esztendő során a 188 
tervezetthez képest, 189 különböző ellenőrzést végeztünk, 14 elmaradt, 9 pótolt és 6 terven 
felül került végrehajtásra. A vezetői ellenőrzések alapvetően a mindennapi tevékenység 
vizsgálatára, a felügyeleti ellenőrzések a gyakorlatokra, valamint a szabályszerű működés 
ellenőrzésére irányultak.  

6. Gazdálkodás feladatai: 
Tevékenységünk során szem előtt tartottuk a költséghatékony működtetés célkitűzését, 
munkatársaimmal a Csongrád MKI Gazdálkodási Szabályzatában foglaltak betartását 
folyamatosan szem előtt tartva. A kirendeltség önállóan nem gazdálkodik. 
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A gépjárművek téli és nyári felkészítését minden járművön elvégeztük, és arról a jelentés a 
Csongrád MKI-ra megtörtént. 
A tervezett ingatlan karbantartási- és felújítási munkák végrehajtása a Szegedi KvK 
alárendeltségében működő tűzoltóságokon megtörtént. Makói HTP nyílászáró korszerűsítése, 
Szegedi HTP tetőhéjazat csere, Ruzsai KŐ elektromos hálózat korszerűsítése, valamint a 
Kisteleki KŐ átadása. Az ingatlanokon végzett felújítások végrehajtása során követtük a 
Csongrád MKI Műszaki Osztályának feladatszabását és végeztük a kirendeltségre háruló 
feladatokat, az együttműködés minden esetben kiváló volt.  

7. Gyakorlatok: 
Közreműködtünk és részt vettünk a Csongrád MKI által 2014. év április 24-26 között 
megrendezett Katasztrófa-elhárítási gyakorlaton. A gyakorlat során a hivatásos egységek 
mellett a Maros Mentőcsoport, a Szegedi Tisza Volán Járási Mentőcsoport, a Makói Négy 
Határ Járási Mentőcsoport, a Kistelek Járási Mentőcsoport, illetve Baks, Ópusztaszer és 
Kistelek települési polgári védelmi szervezeti is bevonásra kerültek. 



Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  

Szegedi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 

 

2014. évi  
beszámoló jelentés 

 

 

19 
 

 

 

8. Szervezeti teljesítménycélok 2015 re: 
 A rendelkezésre álló személyi állománnyal az alap feladatok eredményes és 

maradéktalan végrehajtása érdekében szükséges anyagi és technikai erőforrásokat a 
hatékonyság, takarékosság, gazdaságosság figyelembevételével használja fel, 
különösen az ingatlan rezsiköltségek, üzemanyag felhasználás valamint a gépjármű 
javítások költségeinek csökkentése érdekében. 

 A rendkívüli időjárási eseményekre, valamint a vizek kártételei elleni védekezésre 
történő felkészülés feladatainak maradéktalan végrehajtása. Kapcsolódó adatbázisok 
feltöltése, folyamatos aktualizálása a szükséges képzések, továbbképzések, 
felkészítések megtartása. A védekezési feladatokba történő bevonás érdekében az 
önkénes mentőszervezetekkel folyamatos kapcsolattartás és várható feladatokra 
történő felkészítés részeként gyakorlatok megszervezése és megtartása.  

 Mentő tűzvédelem hatékonyságának növelése az ÖTE -k képzésekben, gyakorlatokban, 
műveletekben történő bevonása. Ennek érdekében kiemelten kezelendő területek a 
hatósági, megelőzési tevékenység, gépjárműtechnika, elméleti gyakorlati felkészítések 
megtartása, valamint az ÖTE -kel történő folyamatos szakmai jelegű kapcsolattartás.  

 Az integrált hatósági munka fejlesztése: A tudatosan tervezett az egyes szakterületek 
egyidejű integrált hatósági ellenőrzésével, a közigazgatási hatósági eljárásra a 
hatósági nyilvántartásokra és az adatvédelmi szabályokra vonatkozó normák 
maradéktalan betartatásával. A fejlődés érdekében kiemelt hangsúlyt kell fektetni a 
munkatársak szakmai képzésére, a számonkérési rendszer működtetésére.  

 
 

 

 
Szeged, 2015. március 03. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Melléklet: 1. sz. melléklet tűzoltósági szakterület 
 2. sz. melléklet hatósági szakterület 
 3. sz. melléklet iparbiztonsági szakterület 
 4. sz. melléklet polgári védelmi szakterület 
 5. sz. melléklet polgári védelmi szakterület 
Készült:  2 eredeti példányban 
Egy példány: 26 oldal + mellékletek 
Kapja: 1. sz. példány: Irattár 
 2. sz. példány: Csongrád MKI 
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