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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 képviselő-testületének 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: 

 

I/1. Kiemelt feladatok, 2019. év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései 

 

A Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: HTP), részére 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 felügyeleti ellenőrzése, 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 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.  

 Továbbra is fontos célkitűzés volt a gazdaságos, takarékos, hatékony működés, emellett 

folytatódjon a laktanya karbantartás.  

 Szerettük volna eddig elért eredményeinket is szinten tartani. 

 

 

A Makói HTP 2019. évi szakmai tevékenységét a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség irányítása és 

felügyelete mellett hajtotta végre a Kirendeltség I. és II. féléves Munkaterve alapján. A Szegedi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség számára kitűzött szervezeti teljesítménycélok megvalósulását igyekeztünk 

támogatni tevékenységünkkel, a részünkre meghatározott feladatok maradéktalan végrehajtásával. Hatékony 

működésünkhöz a feltételek minden szempontból adottak voltak. 
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I/2.  A Tervező, irányító, felügyelő tevékenység 

 

A Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területén található létesítményekre készített Tűzoltási 

és Műszaki Mentési Tervek átdolgozása megtörtént, így 10 db létesítményre új szakmai 

szempontrendszerek alapján készített tervek állnak rendelkezésre, javítva ezzel az elsődleges tűzoltói 

beavatkozások hatékonyságát. Ezek közül 9 db makói létesítmény (3 szociális rendeltetésű: Pápay Endre 

Óvoda, Általános iskola és Szakiskola; Csongrád megyei Egészségügyi Ellátó Központ dr. Diósszilágyi 

Sámuel Kórház és Rendelőintézet; Makói Idősek Otthona; 4 ipari rendeltetésű: Maros Malom; Givaudan 

Hungary Kft. gyára; ContiTech Fluid Automotive Kft. gyára; DuoCor Ipari Bt. gyára; 2 közösségi 

rendeltetésű: Hagymatikum Fürdő; Erdei János Sportcsarnok) és 1 db óföldeáki, a Návay Aranka Idősek 

Otthona. 

Makón és környékén (még) egyetlen létesítménynek sem kell rendelkeznie létesítményi tűzoltósággal, ezért 

felügyeleti tevékenységünk az együttműködési megállapodással rendelkező két önkéntes tűzoltó egyesület, 

Földeák és Maroslele szakmai tevékenységének irányítására, technikájuk vizsgálatára korlátozódott. A 

rendszeres felügyeleti ellenőrzések során megállapítottuk, hogy az egyesületek nagy hangsúlyt fektetnek 

arra, hogy járműveik, eszközeik, felszereléseik azonnal bevethetők, és karbantartottak legyenek. Az is jól 

látható, hogy megteremtettek egy olyan, 8-10 főből álló bázist, akik képzettségeket tekintve is (alapfokú 

tűzoltó ismeretek, kisgépkezelői végzettségek, szivattyúkezelői jogosultságok), és a beavatkozások során 

tapasztalt hozzáállásukat, tevékenységüket vizsgálva is bármikor bevethetőek, így hosszútávra tervezhető az 

együttműködés. A beavatkozásokat vizsgálva, a szolgálat-parancsnokok (tűzoltás vezetők) jelentéseire 

alapozva elmondható, hogy az önkéntesek hozzáállása, elhivatottsága maximális, az együttműködés során 

folyamatos fejlődés tapasztalható a beavatkozások színvonalában, a rájuk bízott részfeladatokat szakszerűen, 

és hatékonyan oldják meg. Minden tudomásukra jutott eseményt jeleznek, illetve a leadott telefonszámokon 

a riasztásuk mindig lehetséges.  

Földeák ÖTE esetében elmondható, hogy kiegészült vállalási területük Óföldeák község közigazgatási 

területével, és bár egyedüli beavatkozóként még nem számoltak fel káreseteket, de első kiérkezőként 

nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy nagyobb kárnövekedés következzen be. Igyekeznek tudásukat 

fejleszteni, és részt vehettek a hivatásos egységek gyakorlatain is. A két településen 40 esemény volt, 

amelyből 8 tűzeset és 32 műszaki mentés. 29 esetben nyújtottak segítséget a hivatásos egységeknek. 

Maroslele ÖTE esetében pedig az emelhető ki, hogy a rendelkezésükre álló eszközök ugyan nem elegendőek 

első beavatkozáshoz, helyismeretük, háttérmunkájuk (táplálás-szerelés, helyszín zárása) nagyon fontos 

segítség. A település közigazgatási területén 8 esemény volt, 5 tűzeset, és 3 műszaki mentés, két esetben 

tudtak segítséget nyújtani. Ez ugyan nem tűnik soknak, de 4 esemény az M43 autópályán történt, amely 

helyszínekre nem vonulnak a járművük hiányosságai miatt (nincs megkülönböztető jelzéssel szerelve, és 

nincs málházva műszaki mentésre alkalmas felszerelés). Ezen kívül az év első négy hónapjában a jármű 

javítás alatt volt, ekkor volt két esemény. 

 

I/3. Katasztrófa elleni védekezésben bevonható, hazai és külföldi együtt-, és közreműködő szervekkel, 

szervezetekkel kialakított kapcsolatok  

 

A Makói HTP illetékességi területe 15 településre terjed ki, a 650 km2-nyi területen mintegy 47000 ember 

él. A sikeres együttműködés feltétele a települési önkormányzatok a rendvédelmi-valamint más 

együttműködő szervezetek összefogásán kell, hogy alapuljon. Ennek érdekében folyamatos – szinte napi – 

kapcsolatot tartottunk-tartunk az együttműködő szervezetekkel. 

 Térségi települések polgármesteri hivatalai 

 CSMKH Makói Járási Kormányhivatal 

 Makó Városi Rendőrkapitányság 

 CSMRFK Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség 

 CSMRFK Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség 

 Országos Mentőszolgálat Makói Mentőállomása 

 Magyar Vöröskereszt Makói Kirendeltsége 

Minden önkormányzattal élő, korrekt kapcsolatot alakítottunk ki, az információáramlás kétoldalú. A 

települések nemcsak állandó adatszolgáltatók, cserébe az aktuális információkat rendszeresen megkapják.  
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II. Főbb kiemelt beavatkozások, veszélyhelyzet-kezelések (tűzoltás, műszaki mentés, vonulási 

statisztika és annak elemzése) 

 

 2019-ban összes esetszámunk 460 volt. Ez a sokévi (2002-től számított) átlaghoz képest (296 esemény) 

55%-kal több. Kicsit árnyalja e százalékértéket az, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tömeges, majd a 

szegedi tömeges eseményekhez 32 esetben tartalékszer vonult a napi szolgálati létszámon felül. Így „csak” 

44 % -os az emelkedés. Tényleges beavatkozás az események 81,36 %-ban történt, a tűzeseteknél 58,04%-

ban, a műszaki mentések során 95,37%-ban.  

A tűzesetek száma kissé csökkenő tendenciát mutat, a műszaki mentéseké stagnálni látszik a 210-230 

esemény környékén.  2019-ben sem kerülték el működési területünket a nagy viharok (2015-ben 61 db 

viharkár, vagy fakidőlés, 2016-ban 50 db, 2017-ben 160 db, 2018-ban 127 db, 2019-ben 145 db), és 36 

olyan közlekedési baleset is történt, amelynél be kellett avatkoznunk.  A szabadtéri tüzek száma - és így a 

vegetációs területeken keletkezettek is – száma kissé csökkent, ezt nagyban befolyásolták a csapadékosabb 

időszakok tavaszi és kora nyári hónapokban. A csapadékosabb időjárás mellett látszódik az a munka is, 

amelyet az előző években közösen kifejtettünk: az előző évek kockázati helyszíneinek beazonosítása, a 

tulajdonosok felszólítása, a sokrétű felvilágosító tevékenység mellett sokkal fegyelmezettebb állampolgári 

hozzáállással is találkoztunk.  
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A műszaki mentések sok évi eloszlását vizsgálva jól látszik, a szélsőséges időjárás következményei 

(viharkárok, fakidőlések, vízkárok) és a közlekedési balesetek jelentik a legtöbb munkát adó eseményeket. 

Az is jól látszik, hogy a viharkárok számai az utóbbi három évben mennyit emelkedtek : 

 

 
 

Megvizsgálva az események települések szerinti eloszlását, megállapítható, hogy valamennyi védett 

településen jártunk. A Makón történt beavatkozások aránya 63 % fölötti, ez kicsit több sokévi átlagtól.  
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A közlekedési balesetek helyszíneit megvizsgálva megállapítható, hogy az autópálya országhatárig történő 

átadása ellenére a régi 43-as út, és a várost elkerülő út, illetve a működési terület többi útszakasza továbbra 

is jelentős veszélyforrás a balesetek kialakulása szempontjából. 

 

 
 

A tűzesetek közül két esetet számoltunk fel II. Kiemelt riasztási fokozatban, a harmadik II. Kiemelt esemény 

az M43 autópályán történt tömeges baleset következményeinek felszámolása, műszaki mentése volt,  

minden többi esemény I. vagy I. Kiemelt fokozatú volt. 

2019. év során kiemelt, közérdeklődésre számot tartó káresemény három volt: 

 2019. 03. 05.-én, a Makó, Ardics u. 11. szám alatt több, egymás mellett kialakított lakás kiégett. 

Igazgató Úr döntése alapján tűzvizsgálati eljárás indult. 

 2019. 06. 23.-án, Makóra és közvetlen környékére 100 mm eső esett rövid időn belül, amely 

következtében a Honvéd városrészt és a Vertán-telepi városrész egy részét elöntötte az esővíz. A 

stratégiai pontokon szivattyúk telepítésével vezettük vissza a vizet a városból kivezető 

csatornákba. 

 2019. 12. 04.-én a Csanádpalota, Vörösmarty u. 8. szám alatti lakóház égett teljes terjedelmében. 

Az ott lakó idős nő elhunyt a tűz következtében, valamint PB gázpalackok is felrobbantak. A 

haláleset miatt tűzvizsgálati eljárás indult. 

 

Érdemes még egy kicsit elidőznünk az események havi eloszlásánál. A számokból egyértelműen kitűnik, 

hogy a szakmai tevékenységünket továbbra is döntően a megváltozott klimatikus viszonyokhoz kötődő 

szélsőséges időjárási körülmények befolyásolják. Ezt leginkább 2019. évben is hol az időszakosan 

előforduló erősen viharos, szeles időjárást követő műszaki mentések gyarapodása, hol pedig az extrém idejű 

csapadékmentes időszakok idején megszaporodó szabadtéri tűzesetek bizonyítják leginkább. 
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III. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések 

 

Tűzesetek, gyakorlatok során feltárt tűzvédelmi jellegű rendellenességeket, szabálytalanságokat 

folyamatosan jeleztük a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztálya részére. Ennek 

keretében vegetációs tűz és szabadtéri égetés miatti káresetek esetén 36, gyakorlatok után 1, míg téves jelzés 

miatt 33 alkalommal, tüzelő-fűtő berendezés hibájának, illetve annak légutánpótlásának vagy 

füstelvetőjének rendellenessége miatt 11 alkalommal, összességében 81 esetben továbbítottunk ügyiratot 

az észlelt hiányosság miatt. 

Az elmúlt évhez hasonlóan, 2019-ben is a Makói HTP-n jellemzően keddenként helyben tartott 

ügyfélszolgálatot a Hatósági Osztály képviselője, illetőleg előzetesen telefonon történő egyeztetés alapján a 

hét bármely napján adott a lehetőség. Az ügyfelek az ügyeiket a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltségen Szeged, Napos út 4. szám alatt is intézhetik. A 

hatósági tevékenységbe Balogh Róbert tű. alezredes, parancsnok, Kardos István tű. alezredes, parancsnok-

helyettes, és Izsák Kitti tű. zászlós; katasztrófavédelmi megbízott is bekapcsolódott a Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség Hatósági Osztály munkatársa mellett. Az utólagos tűzesetek adatfelvételezését is elvégezzük. 

Elmondható, hogy helyismeretünkkel, meglévő hatósági tapasztalatunkkal valós segítséget tudunk nyújtani a 

hatósági munkatársnak. A polgári védelmi hatósági feladatokat, supervisori ellenőrzéseket a parancsnok-

helyettes, és a katasztrófavédelmi megbízott teljes körűen végrehajtotta a Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

polgári védelmi felügyelőjének irányítása mellett. 

2019-ben 3 alkalommal vettünk részt a betakarítási munkálatok megkezdését megelőző gépszemléken, 

melyről minden esetben jegyzőkönyv készült, valamint rövid összefoglaló jelentés. 2019 február-március 

hónapban 5 alkalommal vettünk részt a CSMKH Makói Járási Hivatal Járási Földhivatalának képviselőjével 

vegetációs területek szemléjén, melyen a vegetációs terület jogszabályi előírásoknak való megfelelősségét 

vizsgáltuk. 

Iparbiztonsági tevékenység: A Makói HTP adatszolgáltatással, és a beavatkozások, gyakorlatok során 

tapasztalt esetleges hiányosságok jelzésével kapcsolódik a feladatellátásba. Az iparbiztonsággal kapcsolatos 

alapvető tudnivalók beépültek a képzési tematikába. A parancsnok-helyettes, és a katasztrófavédelmi 

megbízott többször vett részt ADR ellenőrzésen.  

 

 

IV. Az állomány képzettsége 

 

Ügyeleti rendszer helyzete: A híradó ügyeleti helyiség megfelelő méretű, jó ellátottságú. Híradó ügyeletesi 

szolgálatot napi vezényléssel látott el egy-egy beosztott tűzoltó. Mindhárom szolgálati csoport 4-4-4 fő 

megfelelően betanított, már rutinosnak mondható ügyeletessel rendelkezik. A tevékenység ellátása 

megítélésem szerint jó, az ügyrendben foglalt feladatokat elvégezték, a jelentéseket felterjesztettük. A híradó 

ügyeleten megtalálható minden előírt okmány, azok naprakészek.  

 

A gyakorlatok tapasztalatai: mindhárom szolgálati csoport végrehajtotta a helyismereti gyakorlatait, a 

szituációs begyakorló gyakorlatait, és a 2 parancsnoki ellenőrző gyakorlatát. Egyetlen gyakorlatot sem 

kellett áthelyezni más időpontra. A gyakorlatok tervezése során igyekeztünk a létszámunkhoz, beavatkozási 

lehetőségeinkhez igazítani azokat, valamint törekedtünk arra is, hogy az életmentések állandósága mellett 

összetettebb feltételezések legyenek a gyakorlatok alapjai, a tűzoltási feladat mellett megjelentek valamilyen 

műszaki mentések elemei is. A gyakorlattervek a formai, és tartalmi követelményeknek megfeleltek, a 

gyakorlatokat megfelelőre értékeltük.  

2019 évben is nagy hangsúlyt kapott a vezetői törzs tagjainak gyakoroltatása, melynek kapcsán többször 

vettünk részt a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által szervezett országos gyakorlatokon, 

melyek során a vízkár-elhárítási, árvízvédelmi feladatokat, valamint rendkívüli téli időjárási körülmények 
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során előforduló események felszámolását szimuláltuk. A gyakorlatok jó alkalmat teremtettek arra, hogy a 

katasztrófavédelmi rendszer párhuzamosan a védelmi igazgatási rendszerrel is gyakorolhassa feladatait. 

 

Képzettségbeli hiányosságok megítélésem szerint nincsenek, egységesítettük a kisgépkezelői képesítéseket, 

ennek következtében minden beosztott tűzoltó rendelkezik minden Makón megtalálható kisgép kezelésére 

jogosító végzettséggel, minden gépkocsivezető ráültethető bármelyik készenléti szerre. Természetesen a 

létraszer kivétel fentiek alól, de a különleges-szer kezelőknek is megvan a végzettségük a többi járműre is. 

Az állomány tapasztalt, mind a vezetői, mind a beosztotti állomány felkészültsége jó színvonalú. A szerek, 

felszerelések, védőruháink jó állapotúak, karbantartottak. A meghirdetett továbbképzéseken, gyakorlatokon 

a tűzoltás vezetésére jogosult állomány, illetve a híradó ügyeletet ellátók megjelentek. 

A 2019. évre szóló kiképzési tervet elkészítettük, a szerint folyt a kiképzés. Az elméleti oktatás során 

használtuk az elektronika által kínált előnyöket (laptop, projektor, internet) az oktatás színvonalának 

emelése érdekében. Az oktatási naplók, önképzési naplók egész évben naprakészen vezetettek voltak. A 

sportfoglalkozások megtartásánál hátránynak nevezhető a kevés megfelelő talajú (pl. füves) terep, de külső 

helyszínen megoldható pl. a hosszabb távú futás. A kondicionáló terem megfelelő méretű, felszereltsége 

megfelelő, biztonságosan használható. 

 

Munkavédelmi helyzet: Valamennyi felülvizsgálatra kötelezett berendezést, eszközt felülvizsgáltattunk, 

ezekről naprakész nyilvántartást vezetünk, a raktárban elegendő mennyiségű tartalék van a védőeszközök 

esetleges, meghibásodás miatti azonnali cseréjéhez. Az időszakos, és rendkívüli munkavédelmi oktatásokat 

megtartottuk, megfelelően dokumentáltuk. Minden munkavédelmi vizsgára kötelezett rendelkezik 

munkavédelmi vizsgával, két fő középfokú végzettséggel is rendelkezik. Épületeink, elektromos eszközeink 

érvényes elektromos felülvizsgálatokkal rendelkeznek. 2019. évben Makón szolgálati kötelmekkel 

összefüggő baleset nem történt. 

 

 

V. Tűzvédelem, tűzmegelőzés 

 

Tűzvizsgálati tevékenység: 2019-ben három alkalommal indult tűzvizsgálati eljárás: egyszer bűncselekmény 

gyanúja miatt, egyszer tűzesettel összefüggő haláleset miatt, egyszer pedig az igazgató döntése miatt.  A 

tűzoltás során a lehetőségekhez mérten ügyeltünk, hogy a nyomok megmaradjanak, a tűzoltás-vezető a 

helyszínen tapasztaltakról szóban, majd írásban, tűzoltás vezetői jelentés formájában számolt be a 

tűzvizsgálatot végző Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat munkatársának. Minden tudomásunkra jutott 

tűzeset során a kötelező adatgyűjtést elvégeztük az erre rendszeresített formanyomtatványon illetőleg a 

Tűzoltási Műszaki Mentési Adatlapon. A tűzeseti statisztikai adatszolgáltatást is folyamatosan végeztük. A 

Hatósági Bizonyítványok kiadását a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség végezte.  

 

A nemzeti vagyonban bekövetkező tűzkárok leghatékonyabban a szükséges és elégséges színvonalú 

tűzmegelőzési tevékenység alkalmazásával csökkenthetők. A tűzmegelőzés 2012-ig elsősorban a hatósági, 

szakhatósági eljárásokon, hatósági ellenőrzéseken keresztül fejtette ki hatását, ezen tevékenységek 

eredményessége, sikerorientáltsága, valamint az eljárások szakirányítása mindig is fontos szempont volt, de 

az egységes katasztrófavédelmi szervezeten belül vált igazán hatásossá. Ennek kapcsán jogosan merült fel az 

igény olyan, elsősorban kommunikációs eszközökkel megvalósítható tevékenység iránt, ahol a tűzmegelőzés 

fontosságát megértetjük a lakossággal, szervezetekkel és gazdasági szereplőkkel, ahol nem várunk el és nem 

követelünk meg semmit, de a megcélzott rétegek mégis, jól felfogott érdekeik mentén önként javítanak 

helyzetükön a biztonság javára. Ezen indokok miatt került megalakítással 2012. december 12-én a BM OKF, 

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium összefogásával az Országos 

Tűzmegelőzési Bizottság (OTB). Az OTB megyei szervezetei útján igyekszik elérni kitűzött legfőbb céljait. 

 

A lakosságfelkészítés alapvető feltétele, hogy a megcélozni kívánt korosztály, a megfelelő időben és a 

képességeinek megfelelő ismereteket kapjon az őt érinthető veszélyekről. Ennek érdekében több alkalommal 

szerveztünk -, illetve a társszervek felkérésére részt vettünk rendvédelmi napokon, egyéb rendezvényeken. 

Az iskolások, óvodások laktanya-látogatások keretében ismerkedhettek meg a katasztrófavédelem életével, 
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technikai ellátottságával. A laktanya-látogatások során kiemelkedő segítséget nyújtottak az egyes szolgálati 

csoportok. 

 

A parancsnok rendszeresen részt vett a Makói Önkormányzat testületi ülésein, rendezvényein, valamint az 

illetékességi területen lévő önkéntes tűzoltó egyesületek közgyűlésein, rendezvényein is. 

A rendezvények összesítő táblázata az 1. számú mellékletben található. 

 

 

VI. Polgári védelmi feladatok ellátása 

 

Polgári védelmi beavatkozások és szakfeladatok:  
Lakosságvédelmi tervezéssel kapcsolatban az emberi élet, a lakosság alapvető ellátásának biztosítása, a 

létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, a kritikus infrastruktúrák védelme és a katasztrófa 

következményeinek csökkentése érdekében - 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet VI. fejezete alapján - a 

települések rendelkeznek veszély elhárítási, kitelepítési és befogadási tervekkel. 2019. évben nem történt 

olyan káresemény, amely a lakosság részéről egyéni vagy kollektív védelmi módszerek alkalmazását 

igényelte volna.  

A polgári-védelmi szakterületen is kiemelt figyelmet fordítunk a megelőzésre, ennek érdekében 

tájékoztatókat tartottunk a több fórumon. Az előzetes ütemterv alapján a Helyi Védelmi Bizottság 

megtartotta rendes üléseit. A polgári védelmi felügyelő koordinálásával a katasztrófavédelmi 

elnökhelyettes, katasztrófavédelmi megbízott megfelelően tájékoztatják a HVB elnökét a szükséges és 

esetleges feladatokról. A Járási Hivatal vezetőjével rendszeresen, legalább havi szinten történik egyeztetés 

és szükség szerinti tájékoztatás, felkészítés. Az őszi soros HVB ülés alkalmával a téli rendkívüli időjárásra 

való felkészülés, a Katasztrófavédelmi Munkacsoport felkészítésének helyzete alkotta a fő témaköröket. 

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, 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 polgári védelmi szakterület a hatósági szemlélet mellett továbbra is kiemelt feladatként kezeli a lakosság 

aktív és passzív tájékoztatását, mely kapcsán a rendezvények alkalmával, több ezer fő találkozott a 

katasztrófavédelem témaköreivel, tájékoztatóival. 

 

Veszély-elhárítási tervek pontosítása, vízkárelhárítási-tervek felmérése: 

Az éves felülvizsgálatra a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtására kiadott 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet 27.§ (2) és 28.§. (4) 

bekezdésében meghatározottak figyelembevételével került sor. 

A Makói Járás illetékességi területén lévő települések veszély-elhárítási terveinek felülvizsgálata, valamint a 

tervekben foglalt személyes adatok aktualizálása, pontosítása végrehajtásra került minden település 

vonatkozásában március hónapban. 

A települések a pontosított, módosított lapok fénymásolati példányait, szkennelt formátumban – a lap alján 

a pontosítás dátumát, valamint a pontosítást végző személy aláírását feltüntetve - részünkre megküldték.  

A pontosított, módosított lapok, a Makói HTP-n található tervdokumentációkban kicserélésre kerültek, 

valamint a változások a HELIOS polgári védelmi adatnyilvántartó rendszerben átvezetésre kerültek.  
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A vízkár-elhárítási tervek vonatkozásában felmérésre kerültek a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő 

a vízkár-elhárítási tervek készenléti állapota is. Az ATIVIZIG által jóváhagyott, jogszabályi előírásoknak 

megfelelő vízkár-elhárítási tervvel 5 település (Földeák, Óföldeák, Kiszombor, Királyhegyes, Kövegy) 

rendelkezik, melyek fénymásolati példányai a Makói HTP részére átadásra kerültek.  

A települések nyilatkozatai alapján a következők állapíthatóak meg: a települések tisztában vannak a terv 

elkészítésének fontosságával, valamint ismerik jogszabályi kötelességüket, de  

 

 nem rendelkeznek a tervük elkészíttetéséhez szükséges anyagi forrásokkal, így pályázati lehetőségre 

várnak, árajánlatot kértek a tervek elkészítésére. 

 a tervet engedélyezésre benyújtották az ATIVIZIG részére, aki hiánypótlást írt elő számukra, a 

települések nyilatkozata alapján ezek pótlása folyamatban van. 

 

Közösségi szolgálat: 

A Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a következő oktatási intézményekkel rendelkezik 

együttműködési megállapodással: 

 Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola 

 Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola 

 Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium 

 József Attila Gimnázium 

Az intézmények tanulói a parancsnokság szervezésében teljesítik a katasztrófavédelmi közösségi 

szolgálatot, előzetes egyeztetések alapján. A diákok 2019. évben is folyamatosan érkeztek közösségi 

szolgálatteljesítés céljából, melyről minden alkalommal jelenléti ív készült, 79 fő összesen 962 órát 

teljesített. 

 

Ifjúsági verseny: 

A megyei katasztrófavédelmi ifjúsági verseny szakközépiskolás fordulójára 2019. április 11-én került sor 

Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezésében Csongrádon, melyen Makó járást 2 csapat 

képviselte: 

 Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola (középiskolás kategória) 

 Földeák ÖTE (Földeáki Návay Lajos Ált. Iskola - általános iskolás kategória) 

 

Az ifjúsági versenyen a Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola csapata II. helyezést ért 

el. A megyei verseny általános iskolás fordulója a 2019. évben rendhagyó módon zajlott a "112 Tudd, hogy 

segíthess" program keretein belül. A csapatok az e-lerning-es fordulót követően mérhették össze tudásukat a 

gyakorlati feladatokon. 

 

 

Belterületi belvízelvezető rendszerek ellenőrzése: 

A Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területéhez tartozó települések vonatkozásában, 

2019. márciusában a kockázati helyszínként azonosított belterületi vízelvezetők ellenőrzését végrehajtottuk.  

A kockázati helyszínek – a polgármesterek, közbiztonsági referensek, valamint műszaki ügyintézők 

javaslatai alapján kerültek ellenőrzésre. Valamennyi ellenőrzésen az önkormányzat képviselője is részt vett. 

 

 

Polgári védelmi szervezetek felkészítése: 

 

1. Makó város átalakult köteles polgári védelmi szervezetéből a Lakosságvédelmi egységek I. – VIII., a 

Műszaki egység, és az Infokommunikációs egység alapképzésére 2019. február 19-én, kedden 6 órás 

időintervallumban került sor, a Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola 

klubhelyiségében.  A felkészítésen összesen 158 fő vett részt. 
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2. Apátfalva település köteles polgári védelmi szervezetének riasztási gyakorlattal egybekötött 

továbbképzésére 2019. november 20.-én és 21.-én került sor. A felkészítésen mindkét nap folyamán 

összesen: 39 fő vett részt. 

 

 

3. Magyarcsanád település köteles polgári védelmi szervezetének riasztási gyakorlattal egybekötött 

továbbképzésére 2019. december 02.-án és 03.-án került sor. A felkészítésen mindkét nap folyamán 

összesen: 35 fő vett részt. 

 

 

Egyéb végrehajtott feladatok az év során: 

 2019 januárjában a Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnok-helyettese és 

katasztrófavédelmi megbízottja hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló 

további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) számú Kormányhatározatban meghatározottak 

alapján helyszíni vizsgálatot hajtott végre a makói járás illetékességi területén található települések 

vonatkozásában. A helyszíni vizsgálaton készült vizsgálati adatlapok, valamint az összefoglaló 

táblázatok e-papíron minden településnek megküldésre került további felhasználásra. 

 A Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság illetékességi területéhez tartozó települések 

vonatkozásában, 2019 márciusában a kockázati helyszínként azonosított belterületi vízelvezetők 

ellenőrzését végrehajtottuk. A kockázati helyszínek – a polgármesterek, közbiztonsági referensek, 

valamint műszaki ügyintézők javaslatai alapján kerültek ellenőrzésre. Az ellenőrzések során összesen 

18 darab kockázati helyszín került szemrevételezésre, minden kockázati helyszínről jegyzőkönyvet, 

illetve a jegyzőkönyvhöz tartozó fotódokumentációt készítettünk, melyek a jegyzőkönyvek mellékletét 

képezik. Szeptemberben részt vettünk az őszi belterületi belvízelvezető csatornák szemléin a 

településeken.  

 November hónapban végrehajtottuk a veszélyes közúti csomópontok szemléit, minden helyszínen 

jegyzőkönyvben rögzítettük a tapasztaltakat.  

 

 November hónapban végrehajtottuk a befogadó helyek szemléit, minden helyszínen jegyzőkönyvben 

rögzítettük a tapasztaltakat.  

 Szintén november hónapban vettünk részt a téli időjárás vonatkozásában megtartott gépszemléken: 

Magyar Közút Makói Üzemegység, Magyar Közút Makói Autópálya Mérnökség és Négyhatár’99 Kft. 

Minden helyszínen jegyzőkönyvben rögzítettük a tapasztaltakat.  

 A parancsnok-helyettes novemberben részt az ATIVIZIG által szervezett, őszi árvízvédelmi művek 

szemléjén is. 

 

A védelmi igazgatás működésével kapcsolatos feladatok: 

A Makói Járási Helyi Védelmi Bizottság 2019. április 16-án, és 2019. november 26-án a Makói Hivatásos 

Tűzoltó-parancsnokság hivatalos helyiségében megtartotta soros üléseit. A napirendi pontokat a Helyi 

Védelmi Bizottság tagjai egyhangúan elfogadták. Rendkívüli ülés összehívásának elrendelésére nem került 

sor. 
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VII.  A HTP működésének tárgyi feltételei 

A hatékony működéshez minden feltétel adott. A beavatkozásokhoz szükséges minden felszerelésünk, 

védőeszközünk megvan, kiemelt figyelmet fordítottunk és fordítunk azok megóvására és karbantartására. 

Gazdálkodás, műszaki fenntartás és fejlesztés területe: pénzügyi tevékenységünk a kiadott szabályozóknak 

megfelelően, az önállóan, egyedül gazdálkodó Megyei Igazgatóság irányítása mellett került végrehajtásra. 

Helyi szinten a gazdálkodás kiadott előleg felhasználásával, előre egyeztetett készpénzes vásárlások útján 

valósult meg, amelyek a napi működéshez, esetleges kisebb karbantartások, javítások elvégzéséhez 

szükségesek. E kiadott előlegekkel rendszeresen elszámoltunk, a beérkező számlákat a megfelelő 

dokumentáció csatolásával továbbítottuk az Igazgatóság felé. A gépjárművek esetleges javításával, a 

felülvizsgálatokkal, a nagy értékű beszerzésekkel (üzemanyag, védőeszközök, ruházat) kapcsolatos 

koordinációt, pénzügyi tevékenységet az Igazgatóság Gazdasági Szervezete végezte. Épületeinkben, 

eszközeinkben, felszerelésünkben kár nem keletkezett, rendszeres karbantartással nagy gondot fordítunk az 

állagmegóvásra. Így takarékosan, de mindenre a megfelelő forrást megkapva tevékenykedhettünk.  

 

A járműállománnyal kapcsolatos üzemeltetési feladatok, valamint a kapcsolódó okmányok helyzetének 

vizsgálata: A Makói HTP járművein a heti karbantartás minden esetben elvégzésre került, azok 

dokumentálása elektronikusan a „Szolgálati gépjárművek kezelése” programban megtörtént. A negyedéves 

gépjármű szemlék dokumentálása megtörtént, a gépjárművek nyári illetve téli igénybevételre történő 

felkészítései jegyzőkönyvekkel dokumentáltak. A gépjárművek tankolásai és a havi futásteljesítmény a 

„Szolgálati gépjárművek kezelése” programban feltöltésre kerültek, az adatok vezetése folyamatosak voltak. 

 

A tűzoltáshoz, műszaki mentéshez szükséges gépjárművek, technikai- és védőeszközök állapota és 

használhatósága: A tűzoltáshoz, műszaki mentéshez és az ügyintézéshez szükséges gépjárművek 

üzemképtelen napjainak száma 83 nap volt, ez kimondottan jónak mondható.  

 

Az alábbi szerállománnyal látjuk el működési területünk védelmét: 

 NWZ-969 frsz. Makó-I. gépjárműfecskendő (2017) 

 LGX-611 frsz. Makó-Víz vízszállító (2009) 

 JGJ-319 frsz. Makó-Pálya műszaki mentőszer (2004) 

 PNZ-851 frsz. Makó-Létra gépezetes tolólétra (2017) 

 

Az ügyintézésre, csapatszállításra használható járművek: 

 IWT-532 frsz. Mazda B-2500 (2003) 

  GLG-421 frsz. Ford Transit busz (1998) 

 HZL-499 frsz. Ford Focus  szgk (2004) 

 

Általánosságban elmondható, hogy a gépjárműveink, technikai- és védőeszközeink az átlagosnál jobb 

műszaki, esztétikai állapotban vannak, az állomány odafigyel a járművekre, gondozza azokat.  

2017 év elején a készenléti szerek átlagéletkora 19 év volt, 2019 év végén ez a szám 7,75 év. Az új 

szerekkel teljesnek érezzük Makó város és a környező 12 település mentő tűzvédelmét.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

VIII. Összegzés 

 

Összességében kijelenthető, hogy a Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság teljesítette a 2019. évre vállalt 

célkitűzéseit. Hatékonyan támogatta az illetékességi területen működő önkormányzatok védelmi igazgatási 

feladatait, és megfelelően biztosította a működési terület lakosságának élet és vagyonbiztonságát. 

Természetesen ezen feladatok végrehajtásában nélkülözhetetlen volt a Makói járásban lévő és működő 

önkormányzatok, közintézmények, társszervek, gazdálkodó szervezetek és önkéntes közreműködők 

segítsége, melyet ezúton szeretnék megköszönni. 

2020. évi célkitűzéseink egyikeként kiemelt célként tekintünk továbbra is az illetékességi területünkön 

katasztrófavédelmi szempontból kiemelt kockázati helyszínek azonosítására, azok felmérésére, és a lakosság 

élet- és vagyonbiztonságának szavatolásához szükséges megelőzési, veszélyelhárítási stratégia kialakítására. 

Ezen feladatok maradéktalan végrehajtásához szükséges a lakosság hiteles tájékoztatása, a prevenciós és 

kárelhárítási feladatok ellátását biztosító magas szakmai képzettséggel rendelkező állomány és a kor 

színvonalának megfelelő technikai felszereltség biztosítása is.  

2020. évben is folytatnunk kell a működési területünkön lévő önkéntes tűzoltó egyesületek tagjainak 

kiképzését, felkészítését, a köteles polgári védelmi szervezetbe beosztott állomány, valamint az önkéntes 

mentőszervezetek tagjainak képzését, gyakoroltatását.  

A technikai felszereltségünk, és a folyamatosan fejlesztett tudásunk garanciát jelent arra, hogy a lakosság 

élet- és vagyonbiztonsága erős, a beavatkozások színvonala magas maradjon. 

 

A fentieket figyelembe véve bízom abban, hogy kitűzött céljainkat az előző évben megfogalmazott 

feladatokhoz hasonlóan meg tudjuk valósítani, és a következő évben hasonló eredményekről számolhatok be 

a tisztelt képviselő- testületnek.  

 

Makó, 2020. február 17. 

 

        

Tisztelettel:  

     
 

 

Balogh Róbert tű. alezredes 

      tűzoltósági tanácsos 

          parancsnok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


