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Kitűzött fő feladatok végrehajtása

I.

A Makói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. 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 támogattuk tevékenységünkkel,
a részünkre meghatározott feladatok végrehajtásában. Célként került még megfogalmazásra
az is, hogy a havi műveleti tervekben meghatározott ciklikusan ismétlődő, illetve újonnan
jelentkező feladatokat maradéktalanul hajtsuk végre, valamint maximálisan teljesüljenek a
kirendeltségnek meghatározott szervezeti teljesítménycélok is. Továbbra is fontos célkitűzés
volt a gazdaságos, takarékos, hatékony működés, emellett folytatódjon a laktanya
karbantartás. Mindent megtettünk eddig elért eredményeink szinten tartására. Szolgálati
feladataink végrehajtásához, káreseti tevékenységünkhöz a személyi és tárgyi feltételek
minden szempontból biztosítottak voltak.
II.

Vezetés, irányítás, együttműködés területe

Személyzeti tevékenység (szervezet, létszámhelyzet, oktatás és képzés, fegyelmi helyzet,
szociális tevékenység):
Képzettségbeli hiányosságok megítélésünk 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 különlegesszer kezelőknek is megvan a végzettségük a többi járműre is. Az újonnan kapott Rába R16
Heros Aquadux-X TLF 4000 típusú gépjárműfecskendőre is valamennyi gépkocsivezető
rendelkezik végzettséggel.
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.
Valamennyi munkatárs érvényes minősítésű fizikai – egészségügyi - pszichikai
alkalmassággal rendelkezik. Szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset nem történt.
A 2017. évre szóló kiképzési tervet elkészítettük, aszerint folyt a kiképzés. Az elméleti
oktatás során használtuk az elektronika által kínált előnyöket (laptop, projektor, internet) az
oktatás színvonalának emelése érdekében. A Szegedi HTP parancsnoka által kifejlesztett
gyakorló és számonkérő internetes felületet rendszeresen használtuk, mindenkitől
megköveteltük a legalább 85% feletti eredményességet. 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.
A makói állomány valamennyi járandóságát megkapta, szolgálati panasz nem merült fel.
Minden civil élethez kapcsolódó igazolási kérelmet rövid határidővel kapott kézhez minden
kérelmező.
Az állomány nyugodt, fegyelmezett, fegyelmi felelősségre vonásra okot adó esemény nem
volt.
A szolgálatteljesítési időkkel, járandóságokkal kapcsolatos adatszolgáltatásokat határidőkig
teljesítettük, a szabadságolásokkal kapcsolatos dokumentációnk (tervezet, nyilvántartás,
kérelmek, kartonok) teljes körű, naprakészen vezetett.

A vezetői fórumrendszert működtetjük: az igazgatói, kirendeltség-vezetői értekezleten
elhangzott információk, feladatszabások parancsnoki, majd szolgálat-parancsnoki
értekezleteken továbbadásra kerülnek, ezeket a megfelelő módon dokumentáljuk. A napi
pontosítások megtartásra kerülnek, a parancsnok a heti KvK értekezleten általában
személyesen, esetleg konferencia beszélgetésen vesz részt. A fórumrendszer kiegészítéseként
hétfőnként rövid összefoglaló jelentés készül a kirendeltség-vezető részére az elvégzett,
illetve tervezett feladatokról, felszámolt káreseményekről.
Katasztrófa elleni védekezésben bevonható, hazai és külföldi együtt-, és közreműködő
szervekkel, szervezetekkel kialakított kapcsolatok (önkormányzatok, társszervek, más
szervezetek): 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.
Önálló sajtótevékenységet nem folytatunk, a központilag kiadott kiadványokat azonban
rendszeresen továbbítjuk a célközönség (önkormányzatok, iskolák, állampolgárok) felé.
Szerepet vállaltunk a Csongrád Megyei Tűzmegelőzési Bizottság akcióiban, mind
bemutatókon, mind kiadványok terjesztésében. A Csongrád megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság honlapjára rendszeresen küldtünk tudósításokat eseményeinkről.
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. 2017. évben Makón szolgálati
kötelmekkel összefüggő baleset nem történt.
III.

Szakmai tevékenység

Hatósági, szakhatósági tevékenység: Az elmúlt évhez hasonlóan, 2017-ben is a Makói
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon jellemzően keddenként helyben tartott ügyfélszolgálatot
a Hatósági Osztály képviselője, illetőleg előzetesen telefonon történő egyeztetés alapján a hét
bármely napján adott a lehetőség a konzultációra a tűzoltó-parancsnokságon. 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. zls; 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 kollégának. A polgári védelmi hatósági feladatokat,
supervisori ellenőrzéseket a parancsnok-helyettes, és a KvMb teljes körűen végrehajtotta a
KvK polgári védelmi felügyelőjének irányítása mellett.

A kéménytűz és szén-monoxid (CO) mérgezés káresemények számának alakulása:
A Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén 2017. év január és
október hónap között történt kéménytűz és szén-monoxid (CO) mérgezés káresemények
száma, a káresemények típusa, illetve a káresemények időbeni eloszlása az alábbiak szerint
alakult:
 szén-monoxid (CO) mérgezés káresemény: 3 db


kéménytűz káresemény: 9 db

A káresemények alakulása a Csongrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak
illetékességi területei szerinti eloszlásban:
 Kisteleki Járási Hivatal: 2 db
(Balástya 1 db, Kistelek 1 db)
 Makói Járási Hivatal: 4 db
(Makó 1 db, Apátfalva 1 db, Magyarcsanád 1 db, Kiszombor 1 db)
 Mórahalmi Járási Hivatal: 0 db
 Szegedi Járási Hivatal: 6 db
(Szeged 2 db, Szatymaz 1 db, Kübekháza 1 db, Klárafalva 1 db, Algyő 1 db)
A kéménytűz és szén-monoxid (CO) mérgezés káreseménnyel érintett személyek:
2017. év január és október hónap között kéménytűz és szén-monoxid (CO) mérgezés
kapcsán személyi sérülések, illetve halálesetek az alábbiak szerint alakultak:
Kéménytűz káresemény
következtében (fő):

Szén-monoxid (CO) mérgezés
káresemény következtében
(fő):

Felnőtt:

-

2 fő

Kiskorú:

-

1 fő

Felnőtt:
Elhunyt
személyek száma: Kiskorú:

-

-

-

-

Sérült személyek
száma:

A káresemények kailakulásához vezető jellemző (gyakori) okok:


Gázkészülék (nyílt égésterű) légellátása nem megfelelő.

Nyílászáró utólagos hőszigetelése, vagy a meglévő hagyományos nyílászáró fokozott
légzáró képességűre történő cseréje, mely által megváltozik a helyiség légellátása,
légáramlási viszonya, ezáltal kevesebb frisslevegő jut be a helyiségbe. A gázfogyasztó
berendezés működésében zavarok léphetnek fel, és az égéstermék megnövekedhet (szénmonoxid arány. A helyiség megfelelő szellőztetését minden esetben biztosítani kell.


Tüzelőberendezés és egyéb eszközök együttes használata.

A gázkészülék és egyéb eszköz (fürdőszabai páraelszívó, konyhai szagelszívó, mobilklíma,
és egyéb elszívó-berendezések stb.) együttes üzemeltetése veszélyforrást jelentenek.
Működés során ezek a berendezések levegőt távolítanak el a lakások légteréből, mely által
megváltozhat a füstgáz áramlási iránya a kéményben. Elszívó-berendezések beépítése
(utólagos vagy meglévő) esetén szaktervező véleményét ki kell kérni.


Nem rendszeresen ellenőrzött és karbantartott tüzelő, fűtőberendezések és égéstermékelvezető használata.

Az ingatlan tulajdonosának, használójának kötelessége a tüzelő, fűtőberendezések és
égéstermék-elvezetők üzemképes és biztonságos állapotban tartása (a jogszabályokban
írtak megfelelően). A karbantartást, felülvizsgálatot minden esetben bízzuk szakemberre.


Nem szabványos, műszakilag
fűtőberendezés használata.

megfelelő

égéstermék-elvezető,

és

tüzelő,

Közszolgáltatóval, hatósággal nem engedélyeztetett, annak tudtán kívül kialakított
égéstermék-elvezető és tüzelőberendezés használata az élet és vagyon biztonságot
egyaránt veszélyezteti.


Korom lerakódással erősen szennyeződött égéstermék-elvezető használata.

Nem megfelelő tüzelő anyag használata (pl.: vizes, nyers fa, amelynek 20 % feletti a
relatív víztartalma).
A káreseményeket követő hatósági tevékenység:
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség (6728 Szeged, Napos u. 4.) hivatalból, mind a 12 káresemény után hatósági
eljárást indított.
A hatósági tevékenység során megtett intézkedések (iratok):







Hatósági felhívás iratbemutatásra (2 db),
Hatósági felhívás nyilatkozattételre (5 db),
Jegyzőkönyv megküldése ügyfél részére (13 db.),
Káresemény ügyének felterjesztése további intézkedések megtétele végett, a Csongrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra (6721 Szeged, Berlini krt. 16-18.) (1 db)
Káreseménnyel érintett ügyfelekkel konzultáció (személyes, levelezés, telefonos)
lefolytatása (minden ügy esetében).
Káresemények kapcsán a SZEGEDI KÉMÉNYSEPRŐIPARI, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft. ügyintézőivel történő konzultáció (személyes, levelezés, telefonos)
lefolytatása (minden ügy esetében).

Főbb kiemelt beavatkozások, veszélyhelyzet-kezelések (tűzoltás, műszaki mentés, vonulási
statisztika és annak elemzése): 2017-ben összes esetszámunk 433 volt. Ez a sokévi (2002-től
számított) átlaghoz képest (285 esemény) 52%-kal több, viszont az előző 4 év 240 közeli
eseményéhez képest 80 %-kal több. Tényleges beavatkozás az események 80,59 %-ban
történt, a tűzeseteknél 70,78 %-ban, a műszaki mentések során 88,39%-ban, a
segítségnyújtások esetében 45,16 %-ban. A tűzesetek száma emelkedő tendenciát mutat
(+49%), leginkább a szabadtéri tüzek, ezt nagyban befolyásolták a kimondottan száraz tavaszi
és kora nyári hónapok. Ezért folytatni kell a minél sokrétűbb felvilágosító tevékenységet,
hogy kialakuljon egy sokkal fegyelmezettebb állampolgári magatartás.
A műszaki mentések száma hatalmasat emelkedett (+111 %), 2017-ben már nem kerülték el
működési területünket a nagy viharok (2015-ben 61 db viharkár vagy fakidőlés, 2016-ban 50
db, 2017-ben 160 db), A szélsőséges időjárási viszonyok, a hirtelen érkező lehűlések, viharok
okozta jelentős csapadék, erős szél következtében kialakult helyzetek felszámolására az év
során több esetben került sor. Szembetűnő az is, hogy 20 helyett 31 olyan közlekedési baleset
történt, amelynél be kellett avatkoznunk.
A tűzesetek közül két esetet számoltunk fel III. Kiemelt , és négyet II. Kiemelt riasztási
fokozatban, a többi esemény I. vagy I. Kiemelt fokozatú volt. A műszaki mentések közül az

M43 autópályán történt tömegbalesetet (02.15. 4 halott, 11 sérült) III. kiemelt fokozatban
számoltuk fel.

A 2017. évben a káresetek közül három emelkedik ki működési területünkön:
1. 2017. február 15-én, Csanádpalota, M43-as autópálya 55+800 km- szelvényben
tömeges közlekedési baleset történt, 7 gépjármű ütközött. A balesetben érintett
járművek: 1 nemzetközi járatú autóbusz, 2 Mercedes Sprinter kisteherautó, 2 VW
Transporter kisteherautó, 1 Scania kamion, 1 Mercedes Actros kamion. A balesetben
39 fő volt érintett, ebből 4 halott, 11 sérült. A 11 sérültből 4 főt életveszélyes, 2 főt
súlyos, 5 főt könnyű sérülésekkel szállítottak kórházba.
2. 2017. július 15-én, Királyhegyes külterületén (Csikóspusztán) kiszáradt területen
magas fű, nád és erdő aljnövényzet égett kb. 11 hektár területen.
3. Összevont kirendeltségi feladatként jelentkezett a 2017. 06. 29.-én Nagylak és
Magyarcsanád településeken végigsöprő vihar következményeinek felszámolása. A
károk felmérésére, a mentési feladatok sorrendbe állítására, a szakmai elöljárók
részére a folyamatos jelentési kötelezettség teljesítésére és a mentési munkálatok
irányítására Nagylakon kirendeltségi helyszíni operatív törzs került felállításra,
amelynek vezetője a tűzoltósági felügyelő volt.
Megvizsgálva az események települések szerinti eloszlását, megállapítható, hogy valamennyi
védett településen jártunk. A Makón történt beavatkozások aránya 44 % fölötti, ez jóval
alacsonyabb az előző éveknél. Ennek oka a 06.29.-én Nagylakon és Magyarcsanádon
pusztító vihar (87 esemény), és a 10.29.-i, Földeákot, Maroslelét sújtó vihar (14 esemény).
A közlekedési balesetek helyszíneit megvizsgálva jól látható, 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, 2017-ben
az autópályán is – leginkább a határátkelőhöz közeli szakaszon - történtek igen súlyos
balesetek.
Beavatkozásaink sajátosságait az 1. melléklet diagramjai szemléltetik.
Önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai felügyelete: 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, negyedéves 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. Minden felülvizsgálatra kötelezett
felszerelésük rendelkezik érvényes felülvizsgálattal. A beavatkozásokat vizsgálva, a szolgálatparancsnokok (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. I kategóriás

együttműködési megállapodással rendelkeznek, gyakorlatilag az eszközök közül feszítő-vágó
felszerelés, illetve személyi feltételként legalább 2 fő tűzoltás vezetésre jogosító képesítése
hiányzik, hogy Beavatkozó ÖTE lehessenek. Igyekeznek tudásukat fejleszteni, 2017-ben két
szituációs begyakorló gyakorlaton vettek részt teljes rajjal, és hajtottak végre komplex
(életmentés, sugárszerelés, táplálás szerelés, műszaki mentési) feladatokat a makói egységet
segítve. Maroslele ÖTE esetében pedig az emelhető ki, hogy a rendelkezésükre álló eszközök
ugyan nem elegendőek első beavatkozáshoz, helyismeretük, háttérmunkájuk (táplálásszerelés, helyszín zárása) nagyon fontos segítség.
Minden esetben kiemelhető, hogy a rendelkezésükre álló védőfelszerelések, bár nem mind a
legújabbak, de jó állapotúak, használhatóak, ezeket rendeltetésszerűen használják. A tűzoltás
vezetők a feladatok meghatározásánál figyelembe veszik, hogy ezek a védőfelszerelések mire
alkalmasak. Az elmúlt évek során az OKF pályázatok mindkét egyesületnél arra irányultak,
hogy olyan eszközöket, védőfelszereléseket igényeljenek, amelyekkel hatékonyabbak, és
biztonságosabbak lesznek a beavatkozásaik. A pályázatok elkészítésében, a felülvizsgálatok
koordinálásában, az elszámolásban minden esetben segítséget nyújtottunk.
Maroslele ÖTE esetében két, Földeák ÖTE esetében is két oktatást, továbbképzést tartott a
Makói HTP, amelyek során az elméleti témaköröket bővítettük, ezáltal növeltük ismereteiket.
Mindkét egyesület aktív saját településén, rendszeresen részt vesznek a falvak rendezvényein,
segítséget nyújtanak a lakosságfelkészítésben, az iskolákban látványos tűzoltási – műszaki
mentési bemutatót tartottak. Ezen tevékenységüket a Makói HTP parancsnokának
segítségével, és felügyeletével végzik. A települések közigazgatási területén történt
események közül Földeák ÖTE 32-ből 26-szor vonult (a Földeákon történt tömeges
viharkároknál 3 helyszínen történt egyszerre beavatkozás, azért nem lehettek ott minden
eseménynél), Maroslele ÖTE a 14 eseményből 6-szor tudott részt vállalni. Földeák ÖTE
esetében kiemelendő még, hogy nyolc, vállalt működési területén túli eseménynél (nagylaki
viharkárok, és 7 Makói, Igási út menti tűzesetnél) is segítséget nyújtott a hivatásos
egységeknek.
Kiemelhető még mindkét ÖTE esetében, hogy sikeresen szerepeltek a BM OKF/MTSZ
pályázatokon, Földeák ÖTE pályázata 100%-ban, Maroslele ÖTE pályázata 95%-ban volt
támogatott.
Polgári védelmi beavatkozások és szakfeladatok:
Veszély-elhárítási tervek pontosítása: A tervek éves felülvizsgálatára a hatályos szabályozók
figyelembevételével került sor. A Makói Járás illetékességi területén lévő települések veszélyelhárítási terveinek felülvizsgálata, valamint a tervekben foglalt személyes adatok
aktualizálása végrehajtásra került. A változások a HELIOS polgári védelmi nyilvántartó
rendszerben átvezetésre kerültek. A települési ügyintézők által pontosított, módosított lapok
másolati példányai a Makói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság részére megküldésre kerültek.
Felmérésre kerültek az aktuális jogszabályi előírásoknak megfelelő vízkár-elhárítási tervek
készenléti állapota is. Az ATIVIZIG által jóváhagyott, jogszabályi előírásoknak megfelelő
vízkár-elhárítási tervvel 4 település (Földeák, Óföldeák, Kiszombor, Királyhegyes)
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 rendelkezik a terve elkészítéséhez szükséges anyagi forrásokkal, így pályázati
lehetőségre várnak,
 a tervet engedélyezésre benyújtották az ATIVIZIG részére, aki hiánypótlást írt elő
számukra, a települések nyilatkozata alapján, ezek pótlása folyamatban van
 a települések árajánlatot nyújtottak be a terv elkészítésére.

Polgári védelmi szervezetek felkészítése:
A polgári védelmi szervezetek feltöltésére és felkészítésére 2017-ben is nagy figyelmet
fordított a Makói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság.
Két alkalommal került végrehajtásra szakkiképzés:
 Csanádpalota településen: 2017. július 20
Megjelentek száma: 50/48 fő
 Kiszombor település: 2017. november 22.
2017. november 23.
Megjelentek száma: 50/36 fő
A tervezett felkészítések közül 2 településen maradt el a polgári védelmi szervezetbe
beosztott személyek felkészítése a települések kérésére, melyek a 2018-as év tavaszára
betervezésre kerültek.
A felkészítések során a polgári védelmi szervezetbe beosztott személyek adatai pontosítására
kerültek, a „pontosítási adatlapok” eredeti példányai a felkészítési dokumentációk
iratanyagába elhelyezésre került. Valamennyi felkészítés a KAP online rendszerbe felvitelre
került.
Közösségi szolgálat:
A Makó Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 4 oktatási intézménnyel rendelkezik
együttműködési megállapodással, melyek 2017. szeptemberében felülvizsgálatra kerültek.
 Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola
 Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola
 Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium
 József Attila Gimnázium
Az intézmények hallgatói a parancsnokság szervezésében teljesítik a katasztrófavédelmi
közösségi szolgálatot, előzetes egyeztetések alapján.
Helyi Védelmi Bizottsági Ülések:
A Makói Járási Helyi Védelmi Bizottság 2017. április 20-án az első rendes, 2017. október
17.-én tartotta a második rendes ülését a Makói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság hivatalos
helyiségében. Minden napirendi pont előterjesztésre és elfogadásra került.
A Helyi Védelmi Bizottság Titkára részére, a védelmi bizottsági ülések lebonyolításában,
valamint a dokumentációk elkészítésében segítséget nyújtottunk.
A Helyi Védelmi Bizottsági üléseken felül a Makói Járási Helyi Védelmi Bizottság
HILEMCS tagjainak (Honvédelmi Igazgatási és Lakosság-ellátási Munkacsoport éves
felkészítésére 2017. április 13-án került sor, melyen a katasztrófavédelmi megbízott részt vett.
Közbiztonsági referensi értekezletek:
A feladatszabásoknak megfelelően negyedévente sort került a közbiztonsági referensek
felkészítésére, valamint az aktuális kérdések megtárgyalására.
Ugyanebben az évben került sor, a településeken (Makó, Magyarcsanád, Nagylak) újonnan
kijelölt közbiztonsági referensek tanfolyamszerű felkészítésére valamint vizsgájára.
A 2017-es évben a közbiztonsági referensek közreműködtek a veszély-elhárítási tervek és
mellékleteik pontosításában, a katasztrófavédelmi osztályba sorolás felülvizsgálatában, a
HELIOS adattár feltöltésében, frissítésében, polgári védelmi szervezetek személyi és

technikai beosztó határozatainak elkészítésében, vízkár-elhárítási tervek felülvizsgálatában,
rendkívüli téli időjárásra való felkészülésben, kockázati helyszínek ellenőrzésében.
Rendezvények:
Aktív szerepet vállaltunk a köznevelésben részt vevők (óvodai, általános iskolai, középiskolai
pedagógusok, óvodások, általános és középiskolás diákok, sajátos nevelési igényű
gyermekek) katasztrófavédelmi felkészítésében. A jogi környezet rendszerbe foglalja a
katasztrófavédelmi szempontú lakosságfelkészítési feladatokat és a gyermek- és
ifjúságfelkészítés 3x3-as akcióterv a részfeladatok végrehajtását tekintve megfelelő
iránymutatást és módszertant biztosít. a felkészítések sikerét azonban a katasztrófavédelmen
kívüli „közvetítő láncszemek” szerepvállalásának növelése tovább fokozza. 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.
A tankerületekkel és az iskolákkal együttműködve aktív és passzív felkészítési elemekkel
hajtjuk végre minél szélesebb körben a felkészítéseket. A nyitott szertárkapuk program mára
szinte tömegrendezvénnyé nőtte ki magát, ahol sok ismeretanyagot is tudunk közvetíteni
járműveink, felszereléseink bemutatása mellett.
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 részvettünk
rendvédelmi napokon, és egyéb rendezvényeken. A rendezvényekkel megcélzott korosztályok
széles skálát mutatnak: a bölcsődés korosztálytól egészen a szépkorúakig.
A visszajelzések, valamint a számtalan felkérés alapján elmondható, hogy a veszélyhelyzeti
nevelés a pedagógusokkal, valamint a társszervekkel együttműködve egyre inkább a
mindennapi oktatás részévé válik.
Minősített időszakkal kapcsolatos tevékenység: a különleges jogrendre való felkészítés része
a kiképzési tematikának, 2017. évben is leoktattuk, a vonatkozó tervek naprakészek,
használhatóak. Eddig bármikor elrendelt riasztási gyakorlatokon bizonyítást nyert, hogy a
híradó ügyeletesi állomány tudja a feladatát, a berendelt állomány pedig tudja a kötelességét.
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.
Gazdálkodás, műszaki fenntartás és fejlesztés területe: Épületeinkben, eszközeinkben,
felszerelésünkben kár nem keletkezett, rendszeres karbantartással nagy gondot fordítunk az
állagmegóvásra. Így takarékosan, de mindenre a megfelelő forrást megkapva
tevékenykedhettünk.
A Makói HTP járművein a heti karbantartás minden esetben elvégzésre került, az azokhoz
kapcsolódó dokumentációt pontosan, naprakészen tartottuk. Általánosságban elmondható,
hogy a gépjárműveink, technikai- és védőeszközeink az átlagosnál jobb műszaki, esztétikai
állapotban vannak, az állomány odafigyel a járművekre, gondozza azokat.

2017-ben két örömteli esemény történt járműveinkkel kapcsolatosan: szeptemberben új
gépjárműfecskendőt (Rába R16 Heros Aquadux-x TLF 4000), decemberben új gépezetes
tolólétrát (Iveco 160E32/Magirus M32L-AS) vehettünk át. Makó város szervezett
tűzvédelmének 133 éve során MÉG SOHA NEM ÁLLT ÚJ magasból mentőszer a szertárban.
2017 év elején a készenléti szerek átlagéletkora 19 év volt, most 2017 év végén ez a szám
5,75 év. Az új szerekkel teljesnek érezzük Makó város és a környező 12 település mentő
tűzvédelmét. A technikai felszereltségünk, és a folyamatosan fejlesztett tudásunk garanciát
jelent arra, hogy a lakosság élet- és vagyonbiztonsága erős, a beavatkozások színvonala
magas maradjon.

Kiemelt feladatok 2018. évre:
 ADR/RID ellenőrzésbe bevonható készenléti jellegű szolgálatot ellátó
tűzoltók
rendszeres
továbbképzése,
iparbiztonsági
felügyelő
irányításával;
 gépjárművezetők
kiképzésének
folytatása,
tűzoltóparancsnok
koordinálásával;
 szolgálatszervezés optimalizálása, a túlmunka keletkezésének
kiküszöbölése végett, tűzoltósági felügyelő kontrolálása szerint.
 kiemelt figyelmet kell fordítani az egészség megőrzésre, a napi tematika
következetes betartás;
 Földeák önkéntes Tűzoltó egyesületet fel kell készíteni a beavatkozó ÖTE
képesítési követelmények szerinti szintre, ennek érdekében a szükséges
tanfolyamokat meg kell szervezni.
 2018 év során járási mentőszervezetek minősítő gyakorlatainak szervezésében
lebonyolításában részt veszünk.
 A települések által szervezett programokon megjelenünk, és az érdeklődőket
tájékoztatjuk a mentőszervezetek munkájáról, részvételi feltételekről.
 Tűzoltó egyesületek, mentőcsoportok képzettségének felmérése, képzésük
előkészítése és lebonyolítása.
 Önkéntes szervezetek pályázati tevékenységének szakmai koordinálása és
pályázaton nyert kiképzések lebonyolítása.

1. számú melléklet: 12 db diagram a beavatkozások szemléltetésére:

Esemény

2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.

Tűzeset

170

156

151

103

118

180

144

158

70

124

173

99

96

74

99

148

Műszaki
beavatkozás

68

93

94

113

154

127

68

134

276

115

161

97

114

137

103

218

Vaklárma/szándékosan megtévesztő
jelzés

2

9

6

2

1

3

6

4

2

1

1

1

0

1

0

0

Téves jelzés

30

23

20

17

20

25

33

34

41

36

43

33

14

9

36

36

Működési területen
kívülre

23

21

26

5

10

24

14

24

7

31

32

8

8

12

18

31

Összes riasztási
szám

238

250

245

216

272

307

265

354

396

307

410

238

232

233

256

433

Előző 15 év átlaga: 285

Ehhez képest 52%-kal többet vonultunk.

