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I. Kiemelt célok 

 
Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezeti teljesítménycélok: 

1. A SEVESO III. irányelv magyarországi bevezetése során kiemelt figyelmet kell fordítani a jogi 
szabályzásban megjelenő, a veszélyes üzemekkel kapcsolatos új törvényi és rendeleti előírások 
maradéktalan végrehajtására a helyszíni ellenőrzések során. 

2. Az integrált hatósági munka erősítése érdekében biztosítani kell a társhatósági együttműködési 
készséget, erősíteni kell a szolgáltató szemléletet, az eljárások törvényességét. Fejleszteni kell a 
hatósági munka informatikai támogatását, a papír alapú iratkezelés kiváltását. 

3. Növelni kell az önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek számát, valamint a már 
működő egyesületek tevékenységét folyamatosan segíteni kell. A kirendeltségek, és a tűzoltó 
parancsnokságok kiemelt módon kezeljék az önkéntes tűzoltó egyesületek teljes körű 
tájékoztatását, szakmai munkájuk segítését, fejlesztését, és növelni kell bevonásukat a hivatásos 
szervek által szervezett gyakorlatokba. Tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az 
egyesületek vállalják a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületté történő átminősítésüket. 
Fejleszteni kell az önkéntes polgári védelmi szervezetek, járási mentőcsoportok műveleti 
alkalmazását, célirányos felkészítését.  

4. Különös figyelmet kell fordítani az ingatlangazdálkodás területén a költségek csökkentésére, a 
rezsiköltségek minél alacsonyabb szinten tartása érdekében. Kiemelt figyelemmel kell végezni az 
üzemeltetésükben lévő gépjárművek karbantartását, a felülvizsgálatok előírt időben történő 
elvégzését. A helyi szervek vezetői által végrehajtott ellenőrzési tevékenységet erősíteni, 
minőségét javítani kell.  

5. A közszolgálati életpálya célkitűzéseinek megfelelően fokozni kell a szervezet állománymegtartó 
képességét a létszámgazdálkodás stabilitásának fenntartásával. Tovább kell fejleszteni az 
állomány képzési, továbbképzési, felkészítési rendszerét a szakmai kompetenciák fejlesztése 
érdekében. Tökéletesíteni kell az egyéni teljesítményértékelés és a napi feladat-végrehajtás 
minősége közötti összhangot. 

6. Fokozott figyelmet kell fordítani az állomány egészségügyi állapotának megőrzésére, fizikai 
állóképességének fejlesztésére. 

 

A fenti célok elérésére a tervezett feladatainkat a vezetői munkaterveinkben meghatározott 
módon végrehajtottuk. 
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II. Vezetés, irányítás helyzete 

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Csongrád MKI) Szegedi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (a továbbiakban: Szegedi KvK), mint fiatal szervezeti egység 
negyedik éve látja el az elsőfokú hatósági és szakhatósági feladatokat. 

A Szegedi KvK alárendeltségébe a Szegedi és a Makói Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a 
továbbiakban: Szegedi HTP és Makói HTP) került 2012. április 1-jétől. A rendszeresített vezetői 
beosztások (5 státusz) mindegyike betöltésre került.  

Ebben az évben is folyamatosan aktualizáltuk a kinevezéseknek megfelelően a munkaköri leírásokat. 

A katasztrófavédelmi műveletek elemzéséről, valamint a komplex veszélyhelyzeti prognózis és beválás-
vizsgálat készítéséről szóló 114/2012. számú BM OKF főigazgatói intézkedésben szabályozott, a 
Csongrád MKI által elkészített, negyedéves prognózisok alapján, összeállítjuk a havi műveleti tervet. A 
szakterületi vezetőkkel szakmai munkaműhely keretében, minden esetben feldolgoztuk a 
dokumentumban foglaltakat, és meghatározásra került a végrehajtás menete. A kitűzött célok 
megvalósulását minden esetben jelentjük Igazgatóhelyettes Úr részére, valamint összefoglalva, 
kiértékelve negyedévente beválás-vizsgálat formájában teszünk jelentést a végrehajtás módjáról, 
eredményességéről, nehézségekről. A Havi Naptári és Ellenőrzési Tervek elkészítése minden esetben 
határidőre megtörtént, és a végrehajtáshoz szükséges feltételek biztosítottak voltak. Az időarányos 
végrehajtásról a szakterületi vezetők az adatszolgáltatást teljesítették, elmaradás esetén a szükséges 
jelentéseket megtettük. 

Szegedi KvK-n az ügyiratok kezelése a hatályos normák szerint történik, a több szakterületet érintő 
esetekben szakterületi vezetők referálnak az aktuális állapotokról. 

 

II/1. Humán terület 

A Szegedi KvK hatályos állománytáblája szerinti létszámunk elegendő a szakmai feladatok 
végrehajtásához. 

Személyi állományunk szakmai felkészültsége jó, mégis nagy hangsúlyt fektettünk az állomány 
folyamatos továbbképzésére, biztosítottuk mind a vezető, mind a végrehajtó állomány országos és 
területi szintű ki- és továbbképzésen történő részvételét. Havonta önképzéseket tartottunk. A tűzoltó-
parancsnokságok elkészítették a kiképzési- és gyakorlattervüket, melyek a kirendeltség Féléves Vezetői 
Munkatervének mellékletét képezték. A megfelelő képzettségi szint elérése érdekében továbbra is nagy 
hangsúlyt fektetünk a tervszerű beiskolázások végrehajtására. 

Tevékenységünkre vonatkozóan, beavatkozásaink során a személyi állománnyal kapcsolatban negatív 
lakossági bejelentés vagy panasz nem érkezett. 

II/2. Sajtó 

A helyi és regionális médiummal történő kapcsolattartás és tájékoztatás a Csongrád MKI szóvivője 
útján valósult meg. A beérkezett felkéréseknek, meghívóknak eleget téve tűzvédelmi témájú 
előadásokat tartottunk különböző szervezeteknél és társszerveknél, valamint tűzriadó gyakorlatokon 
vettünk részt (pl.: Szegedi Biológiai Kutató Intézet). 

Az iskolások, óvodások laktanya-látogatások keretében ismerkedhettek meg a katasztrófavédelem 
életével, technikai ellátottságával. A laktanya-látogatások során kiemelkedő segítséget nyújtottak az 
egyes szolgálati csoportok. 
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2016. évben kísérleti jelleggel több óvodában is ismeretterjesztő foglalkozásokat tartottunk, és ezeket 
követően került sor a tűzoltó laktanya látogatására. Az óvónők visszajelzései, irányított felmérései 
alapján megkezdtük ezen korcsoport részére készülő program kialakítását. 

A Szegedi KvK és a Szegedi HTP szervezésében került megrendezésre 2016-ban a FUTÓTŰZ 
Horizontális Lépcsőfutás. A verseny, melyre közel 400 fő, többségében gyerek nevezett a Dóm téren és 
a belvárosban került megrendezésre, és az indulók mellett a hétköznapi program ellenére további kb. 
600 főt vonzott. A futóverseny mellett fejlődéstörténeti kiállítással vártuk az érdeklődőket.  

 

III. Elvégzett katasztrófavédelmi szakmai feladatok 

III/1.  Tűzoltósági szakterület 

A hivatásos tűzoltó-parancsnokságok tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási 
munkájának szakmai felügyelete 

A kirendeltség tűzoltósági kérdésekben a Szegedi HTP és Makói HTP parancsnokával naponta egyeztet 
a szolgálati kérdésekben, valamint a heti kirendeltség-vezetői értekezletet követően a heti aktualitásokat 
áttekinti. A tűzoltósági területet érintő szabályzók módosulása esetén külön továbbképzés keretében a 
parancsnokokkal közösen feldolgozza az új ismereteket. 

A szolgálatszervezéssel kapcsolatosan folyamatosan egyeztet, kifejezetten a túlóra elkerülése miatt, az 
aktuális létszámot a lehetőségekhez mérten változtatta. 

A hivatásos tűzoltó-parancsnokságok képzési, továbbképzési tevékenységének szakmai felügyelete 

A BM OKF Kiképzési szabályzatában foglaltak alapján a tűzoltó-parancsnokságok az éves kiképzési 
terveiket elkészítették, melyek alapján a képzéseket, valamint a kötelezően előírt önképzéseket 
végrehajtották. 

A Szegedi KvK tűzoltósági felügyelője a Csongrád MKI tűzoltósági főfelügyelőjével egyeztetett az 
elvárt gyakorlati képzések rendszerességét és óraszámát illetően, majd a képzési terv elkészítésekor 
folyamatosan konzultált, koordinált a parancsnokokkal, hogy a képzési terv kialakításával hatékonyan 
elő tudják segíteni az állomány elméleti és gyakorlati felkészültségének fejlődését, gyarapodását. Az 
oktatás során kiemelt figyelmet fordítottak:  

 a gyakorlat-orientáltságra,  
 a szervezettel kapcsolatos jogi és szakmai változások naprakész ismertetésére,  
 szakmai tapasztalatok feldolgozására,  
 a központilag kiadott szempontokon kívül a helyi sajátosságoknak megfelelően feldolgozandó 

témakörök oktatására,  
 az állomány fizikai állapotának fenntartására, fejlesztésére.  

A tűzoltás, műszaki mentés irányítására jogosultak alkalmassága, felkészültségük értékelése 

A hivatásos tűzoltó-parancsnokságokon a tűzoltás vezetésére jogosultak alkalmasak feladataik 
ellátására, szakmailag jól felkészültek. 

A Szegedi KvK képzési, továbbképzési munkája 

Az éves képzési terv kidolgozásának előkészítése megtörtént. Az előkészítés során részt vettünk a 
Csongrád MKI 2016. évi Éves Kiképzési Tervében szereplő készenléti szolgálat területi szinten 
szabályozandó képzési tartalom elkészítésében. A megyei tűzoltósági főfelügyelővel egységesítette az 
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elvárt gyakorlati képzések rendszerességét és óraszámát, majd a képzési terv elkészítésekor folyamatos 
konzultációt folytatott a parancsnokokkal egy jó, kidolgozott és elméleti-gyakorlati felkészültséget 
gyarapító képzési terv elkészítése érdekében.  

2016. február 15-16-án a kirendeltség-vezető, polgári védelmi felügyelő és tűzoltósági felügyelő részt 
vett előadóként az Ásotthalom, Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégiumban, a BM OKF 
Tűzoltósági Főfelügyelősége által szervezett erdőtűzoltással kapcsolatos továbbképzésen. A 
továbbképzésen öt megye 140 tűzoltás irányítására jogosult tűzoltója vett részt. A képzésen résztvevők 
átfogó képet kaptak az erdőtüzek oltásának taktikájáról és a terepi tájékozódás ismereteiről, valamint az 
Csongrád MKI által a 2016. évben négy alkalommal tartott tűzoltó-parancsnoki és kirendeltségi 
felügyelői továbbképzésen. 

2016. évben a Szegedi HTP-n 3 új gépjármű került beállításra. A Mercedes Sprinter típusú műszaki 
mentőszer, ami a parancsnokságra érkezett április 04-én, május 18-án állt „munkába”. A Faun Tadano 
típusú daru a parancsnokságra érkezett március 29-én, és beállításra került április 12-én. A Rába R16 
típusú gépjárműfecskendő a parancsnokságra érkezett szeptember 15-én, és beállításra került október 4-
én. Mindhárom szer kezeléséhez szükséges képzéseket megszerveztük, a kihelyezett formában 
lebonyolíthatóakat végrehajtottuk. 

A Szegedi KvK által szervezett gyakorlatok rendszere, a kirendeltség irányítói és szakmai felügyeleti 
tevékenységének érvényesülése 

Kirendeltségi szervezésben 2015. évben végrehajtásra került Mórahalom Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületének rendszerbe állító, majd 2016. évben az éves minősítő gyakorlata. Évente 
együttműködünk a Rotaract „Érted-értem” baleseti szimulációs gyakorlat megrendezésében. 

A 2016. évben részt vettünk a Csongrád MKI által szervezett vezetési törzsgyakorlaton. A 
törzsgyakorlatok témája volt a 2016. április 17-én, a Multigrade Környezetvédelmi Kft. Szeged, 
Dorozsmai út 35. szám alatti telephelyén keletkezett tűzeset felszámolása, amelyről szakterületünk eseti 
műveletelemzést is készített. A szegedi rakparton tartott katasztrófa-felszámolási együttműködési 
gyakorlaton a Szegedi HTP egységeinek látványos bemutatója mellett a szakterület a turbóreaktív 
oltójárművet mutatta be működés közben. Részt vettünk továbbá a DAKK Zrt-nél tartott 
alacsonypadlós autóbusz emelési gyakorlatokon. Új feladatként jelentkezett a Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által tartott erdőtűzvédelmi konferencián és gyakorlaton történő 
részvétel, amely kapcsán dr. Bérczi László tű. dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő a 
kirendeltség-vezetőnek és tűzoltósági felügyelőnek (mint az országos erdőtűzoltási csoportba 
beválogatott személyeknek) vezetési törzsgyakorlaton való részvételt határozott meg. Előkészítési 
feladatokat végeztünk a 2016. március 16-án és szeptember 16-án megtartott járási mentőszervezetek 
gyakorlatával kapcsolatban. 

A Csongrád MKI által jóváhagyott Műveletirányítási Tervek (MT), valamint a Tűzoltási és Műszaki 
Mentési Tervek (TMMT) megléte, naprakész állapota, használhatósága 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 18/A. 
§ (2) és (3) pontjai alapján teljesített adatszolgáltatásokat követően elkészített Tűzoltási Műszaki 
Mentési Terveket (továbbiakban TMMT) és a hozzájuk kapcsolódó Egyszerűsített Tűzoltási Műszaki 
Mentési Terveket (továbbiakban ETMMT) a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok felülvizsgálták.  

A Szegedi KvK alárendeltségében működő hivatásos tűzoltó-parancsnokságok összesen 117 TMMT-
vel rendelkeznek.  
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Szegedi HTP 101 darab tervvel rendelkezik, amelyből a 2016. évben 31 terv olyan mértékű módosítása 
történt, hogy jóváhagyásra felterjesztésre került, valamint 1 új terv is készült. Jelenleg 7 darab terv 
átdolgozása és 3 elkészítése van folyamatban.  

A Makói HTP 16 tervvel rendelkezik.  

Mindkét tűzoltóság esetében a tervek folyamatosan karbantartottak, azokat ciklusosan felülellenőrzik, a 
szükséges módosításokat megteszik, indokolt esetben felterjesztésre kerül jóváhagyás céljából. 

A Műveletirányító Terv kötet az előírt átdolgozások után 2016. évben a Szegedi HTP esetében június 
27-én, a Makói HTP esetében július 4-én jóváhagyásra került. 

A létesítményi tűzoltóságok, önkéntes tűzoltó egyesületek nyilvántartása, bevonhatóságuk a 
tűzoltásba, műszaki mentésbe és katasztrófa-elhárításba 

A vonatkozó főigazgatói intézkedésben meghatározottak alapján a szakterület évente elkészítette az 
alárendeltségében működő hivatásos tűzoltó-parancsnokságokkal együttműködési megállapodással 
rendelkező - alábbi - önkéntes tűzoltó egyesületek évi tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének 
értékelését, felügyeleti minősítését: 

a. Pusztamérges Községi Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
b. Üllés Községi Tűzoltó Egyesület 
c. Önkéntes Tűzoltó Egyesület Ruzsa 
d. Öttömös Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
e. Ásotthalom Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
f. Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
g. Mórahalom Kiemelten Közhasznú Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
h. Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Balástya 
i. Földeák Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 
j. Maroslelei Polgárőr és Tűzoltó Közhasznú Egyesület 
k. Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat Közhasznú Szervezet 

Ezen felül elkészíti FER Algyő LTP és Continental Contitech LTP évi tevékenységéről szóló 
felügyeleti értékelését. 

A járási mentőszervezetek gyakorlatain 5 ÖTE vett részt. A parancsnoksággal együttműködési 
megállapodást kötött önkéntes tűzoltó egyesületek rendszeresen a közigazgatási területen szervezett 
gyakorlatokon, valamint a Csongrád MKI veszélyhelyzeti prognózisában meghatározott gyakorlatokon 
vettek részt. Több ÖTE-nél egyéb gyakorlat is végrehajtásra került, légzőkészülék kezelésével, 
használatával, valamint sötétben történő tájékozódással kapcsolatban. Az egyesületeknél elméleti 
foglakozásokat tartottak. A gyakorlatok minden esetben megfelelt minősítéssel zárultak, az 
együttműködés megfelelő volt, az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzoltásban és műszaki mentésben 
bevethető tagjai a kapott feladatokat, utasításokat szakszerűen és fegyelmezetten hajtották végre. 

Mórahalom Város ÖTE 2015. november 01-től vállalta az önálló beavatkozó tevékenység végzését 
Mórahalom város közigazgatási területén. Az ÖTE elhelyezési körülményei megfelelőek, a 
szertárépület közművesített. Az épület a Mórahalom Városi Önkormányzat tulajdonában van fűtött, 
mosdóval, WC-vel rendelkezik. Az épületben működnek a rendőrség és a mentőszolgálat helyi 
szervezeti egységei. A képzések végrehajtására rendelkezésre áll egy helyiség. A szaktevékenységet 
egy 1986. gyártási évű IFA és egy MB RB TLF 1000 AT típusú gépjárműfecskendőkkel végzik, 
amelyet 2016. szeptember 15-én vehettek át az BM OKF-től. Az egyesület évek óta segíti a hivatásos 
egységek munkáját. Évente átlagosan 20 művelet felszámolásánál segítettek, amelyek típusuk szerint 
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jellemzően tűzesetek. Kirendeltségi szervezésben 2015. évben végrehajtásra került az egyesület 
rendszerbe állító, majd 2016. évben az éves minősítő gyakorlata. 

A tűzoltósági szakterület rendszeresen részt vesz az önkéntes tűzoltó egyesületek éves közgyűlésein, 
valamint a működési területünkön található települések képviselő-testületi ülésein. 

A Szegedi KvK és a létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek közötti 
kapcsolat értékelése 

A Szegedi KvK kapcsolattartása a létesítményi tűzoltóságokkal és az önkéntes tűzoltó egyesületekkel 
folyamatos. Kiemelkedő példa erre az önkéntes tűzoltó egyesületek évi támogatására kiírt pályázatok, 
amelyek tartalmi és formai elbírálását végzik, majd a kész pályázati anyagokat felterjesztik az 
igazgatóságra. Az elbírálások során törekedtek a megfelelő segítség megadására, csak a szükséges 
esetben szólították fel az egyesületeket hiánypótlásra. 

A Szegedi HTP 11, a Makói HTP 2 ÖTE-vel kötött együttműködési megállapodást, amely változó képet 
mutat. Mórahalom, Sándorfalva és Földeák egyesülete I-es kategóriás megállapodással rendelkezik. 
Ezen felül Mórahalom ÖTE, mint beavatkozó ÖTE tevékenykedik. Ezek az egyesületek minden 
tekintetben megfelelnek a vonatkozó szabályzóban meghatározott feltételeknek. Balástya, Sándorfalva, 
Öttömös, Ásotthalom, Ruzsa, Csólyospálos, Maroslele egyesülete, Szegedi Vízimentő és Tűzoltó 
Szakszolgálat és a Szegedi Önkéntes Tűzoltó és Mentő egyesület II-es, Üllés egyesülete III-as, míg 
Kistelek egyesülete IV-es kategóriás együttműködési megállapodást kötött. 

 

III/2. Hatósági szakterület 

A munkatervben meghatározott egyéb feladataink végrehajtásáról 

Jelentősebb beruházások 2016-ban a teljesség igénye nélkül:  

 410 ágyas Klinika épületének felújítását, átalakítását követően az átadások 2016. július-augusztus 
hónapjában megtörténtek. A beruházással kapcsolatban a kivitelezőkkel, tervezőkkel és a 
beruházó képviselőivel (kancellár, műszaki igazgató, tűzvédelmi megbízottak) havi 
rendszerességgel folytattunk konzultációt. A konzultációk jelentős része a helyszínen történt meg, 
az átadások gördülékenyebbé tétele céljából. Ezen megbeszélések és helyszíni bejárások 3-4 
ügyintéző együttes részvételével történtek meg. 

 A volt Széchenyi Gimnázium (Szeged, Felső-Tisza part) épületének átalakítása és bővítése, ahol 
egy 4.000 munkahelyes „A” kategóriás irodaházat kívánnak létesíteni. A tervezés időszakában 
minimum 2 ügyintéző részvételével 4 héten keresztül heti 2 darab egyeztetés és konzultáció 
történt, mely darabonként 2-2,5 órát vettek igénybe. Ezen kívül telefonos egyeztetéseket 
folytattunk a tervezőkkel, valamint az Önkormányzat közútkezelő osztályával 2 egyeztetés történt 
az épület tűzoltási felvonulási területének kialakításával kapcsolatban. Mind a tervezőkkel, mind 
az önkormányzattal megtaláltuk azt a közös nevezőt, ahol az épület tűzbiztonságát és egyéb 
építészeti, közlekedésrendészeti megoldásai is biztosítottak. 

 2016. május hónapban lezárult a CBA Nagybani Piacának és a hozzá kapcsolódó, több mint 
10.000 m2-es raktárcsarnokának a használatbavételi engedélyezési eljárása, természetesen a 
beépített tűzjelző berendezés viszonylatában is. 

2016-ban az elmúlt évekhez hasonlóan az ügyiratok jelentős része időigényes elbírálást igényelt, 
esetenként több ügyintéző együttműködésével. 
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Ellenőrzések 

2016. december 31-ig a Szegedi KvK708 db tűzvédelmi hatósági, 12 db piacfelügyeleti, 116 db 
iparbiztonsági és 305 db polgári védelmi ellenőrzést hajtott végre. Az adott időszakban végrehajtott 
szemlék darabszáma 248 volt. A 10/2016. számú Csongrád MKI igazgatói intézkedésben 2016. évre 
558 darab tűzvédelmi hatósági ellenőrzés került a Szegedi KvK részére meghatározva. 

2016. évben több esetben hajtottunk végre éjszakai ellenőrzéseket zenés, táncos rendezvények esetében 
a rendőrséggel, NAV-val, polgármesteri hivatalokkal, kormányhivatallal közösen. A 
rendőrkapitányságok által, a 18 éven aluliak alkohol- és drogfogyasztásának visszaszorítása céljából 
havi rendszerességgel megtartott éjszakai ellenőrzéseken felkérés alapján vettünk részt. 

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 tartottunk.  

Az előre tervezett és az előre nem tervezett ellenőrzéseket, szemléket, azok végrehajtásának napján 
feltöltöttük a HADAR rendszerbe. A Főigazgató-helyettes úr által meghatározott időpontig 
elkészítettük, felterjesztettük és a hatósági adatszolgáltatási rendszerbe feltöltöttük a következő hónapra 
tervezett ellenőrzéseinket. 

Folyamatosan végrehatjuk a BM OKF főigazgatói intézkedés alapján meghatározott havi ellenőrzési 
tervben előírt tűzvédelmi és piacfelügyeleti ellenőrzéseket. 

Bírságok 

2016. december 31-ig – figyelembe véve a Kúria 2/2013. számú KMJE jogegységi határozatát – 93 
esetben szabtunk ki bírságot összesen 8.913.332,- Ft összegben. A bírságokból 25 esetben ADR/RID 
bírság került kiszabásra. Az ADR/RID bírságok összege összesen: 5.366.666,- Ft. 1 esetben a 
tűzvédelmi bírság - az ügyben közölt újabb tények következtében - visszavonásra került. 2016. évben 
összességében 68 darab tűzvédelmi bírság került kiszabásra 1.930.000,- Ft összegben. 2015. évben 54 
esetben szabtunk ki bírságot összesen 11.221.663,- Ft összegben. A bírságokból 30 esetben ADR/RID 
bírság került kiszabásra. Az ADR/RID bírságok összege összesen: 9.716.663,- Ft. 1 esetben a 
tűzvédelmi bírság az ügyfél halála miatt visszavonásra került.A kiszabott bírságtételek csökkenésének 
okaként megállapítható, hogy az ügyfelek magatartása egyre jogkövetőbb. 

Hatósági tevékenység 

2016. január 01-december 31. közötti időszakban a Csongrád MKI Szegedi KvK hatósági osztályán 
2495 főszámon az összes ügyiratforgalom 7983 db volt. Az ügyiratforgalmat ügyintézőkre lebontva 227 
db ügyirat/ügyintéző főszámon, az összes ügyiratforgalom 726 db ügyirat/ügyintéző.  

Szakhatósági tevékenység 

2016. december 31-ig a szakhatósági ügyek összesített darabszáma (főszámon) – melyben az 
egyeztetések, konzultációk, tájékoztatók nem szerepelnek – 631 darab volt. 

Hatósági, ellenőrzési és egyéb ügyeink darabszáma a tavalyi év azonos időszakához képest kis 
mértékben csökkent, melynek oka, hogy a jogszabályváltozások következtében a kereskedelmi 
tevékenységek és az ipari tevékenységek során jelentős változások következtek be. Jelentősen 
lecsökkent azon bejelentések darabszáma, melyeknél a katasztrófavédelmi kirendeltségeknek 
ellenőrzési kötelezettséget írtak elő. A csökkenés következtében a nyilvántartott létesítményeink 
ütemezett ellenőrzése került előtérbe. Ezen ellenőrzéseket nagyobb ipari, mezőgazdasági, közösségi, 
önkormányzati és állami intézményekben, létesítményekben hajtjuk végre.  



Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

 

Beszámoló a 2016. évi 
tevékenységről 

 

10 
 

A létesítmények kimutatásba-vételénél kiemelt figyelmet fordítunk azokra az objektumokra és 
területekre, amelyeknél az előforduló tűzesetek és/vagy robbanások az emberi életet, testi épséget 
fokozottan, vagy nagy létszámban, továbbá az anyagi javakat jelentős mértékben veszélyeztetik. Ilyenek 
például a nagy forgalmú és/vagy tömegtartózkodásra szolgáló létesítmények, épületek, pótolhatatlan 
és/vagy nagy értékek, információhalmazok befogadására szolgáló létesítmények, illetve olyan 
létesítmények, melyeknél a tűz és/vagy robbanás kialakulásának veszélye az ott található anyagok 
fizikai, kémiai jellemzői, vagy a koncentráltan jelenlévő energia, illetve az állandó gyújtóforrás miatt 
folyamatosan fennáll. 

Közérdekű bejelentések 

A Szegedi KvK-ra érkezett panaszokat és a közérdekű bejelentéseket a beérkezéstől számított harminc 
napon belül elbíráltuk. A vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésekről vagy annak mellőzéséről – 
az indokok megjelölésével – jelentést tettünk a Csongrád MKI felé, mely alapján a Csongrád MKI 
Hivatala a bejelentőt írásban vagy elektronikus úton értesítette a vizsgálat eredményéről. 

Eljárási díjak 

Az igazgatási szolgáltatási díjak darabszáma 2016. december 31-ig 19 darab volt. A szolgáltatási díjak 
befizetett 2016. november 30-ig 247.000,- Ft. 

Tűzvizsgálat 

2016. január 01-jével a tűzvizsgálati hatáskör a Szegedi KvK-ról a Csongrád MKI-ra került át. 2016. 
január 01-december 31. közötti időszakban az illetékességi területünkön 711 darab tűzeset történt. Az 
utólagos tűzesetek bejelentését követően az adatfelvételt előzetesen egyeztetett időpontban, lehetőség 
szerint a bejelentést követő első munkanapon, a helyi szerv kijelölt állománya, ezen belül a hatósági 
osztály képviselői végezték.  

Szakértői kirendelésre a vizsgált időszakban nem került sor. 

Egyéb 

A tervezőkkel, beruházókkal az egyeztetéseket, konzultációkat folyamatosan végeztük. Szegeden a 
Napos út 4. szám alatt hétfőn és szerdán 08.00-tól 15.00-ig, pénteken 08.00-tól 12.00-ig, Makón a 
Vorhand rabbi tér 1. szám alatt pedig kedden 08.00-tól 15.00-ig ügyfélszolgálati időpont került 
kijelölésre. Az ügyfelek mind a szegedi, mind a makói ügyfélszolgálaton – előzetesen egyeztetett 
időpontban – a hét bármely napján konzultálhatnak. 

2016. évben a hatósági osztály sem hatósági eljárás során, sem szakhatósági eljárás során nem lépte túl 
a jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőt.  

Az illetékességi területünkön fekvő 44 db önkormányzat részére tájékoztató anyagot állítottunk össze, 
melyet megküldtünk 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 tavaszi vegetációs tüzek megelőzésével kapcsolatban szintén 
tájékoztató anyagot állítottunk össze és küldtünk meg az önkormányzatok részére. A Járási 
Földhivatalokkal közösen hajtottuk végre a „határszemléket”.  

A főigazgató és a hatósági főigazgató-helyettes feladatszabásának megfelelően a Szegedi KvK hatósági 
osztálya minden esetben ügyfélbarátként, de kellő határozottsággal járt el.  
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Kiemelt figyelmet fordítunk az „Otthon melege” programra. Bár jogszabály jogkört nem telepít a 
kirendeltségre, de minden esetben (a pályázati kiírások miatt) szakmai véleményt adunk ki. A 
feladatszabásnak megfelelően feltételeket a szakmai véleményben nem írunk elő, ezért előzetesen, 
illetve a benyújtást követően minden esetben egyeztetünk a beruházókkal, kivitelezőkkel. A 
meghatározottak szerint az átadásokat megelőzően helyszíni szemlét folytatunk le. Bár jogszabályok 
hiányában ügyintézési határidő nincs meghatározva, de minden esetben 8 napon belül adjuk ki a 
szakmai véleményt. Ezek alapján egy adott ügyben minimum 2 darab megkeresés érkezik (létesítést 
megelőzően a pályázati időszakban, valamint létesítést követően az elszámolás időszakában), melyekre 
kiadjuk a szakmai véleményt, valamint minimum 1 egyeztetés és 1 helyszíni szemle kerül lefolytatásra. 
Ezen ügyek sem a hatósági, sem a szakhatósági tevékenységeink között nem szerepelnek a jogszabályi 
háttér hiányában. 

A 73/2015 (XII.21.) BM rendelet lehetőséget biztosít a beépített tűzjelző- és beépített tűzoltó-
berendezések megszüntetésére. Ezen lehetőséggel 2016. évben több esetben is találkoztunk, melynek 
egyik oka, hogy az 54/2014. BM rendelettel hatályba lépett Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírja, 
hogy ahol nincs állandó felügyelet, ott az átjelzést a katasztrófavédelemhez kell biztosítani. A 
szerződésekben szerepel, hogy amennyiben a jelzés helyéről - a részükre kiadott kóddal - a riasztást 
követő 2 percen belül nem mondják le, abban az esetben a 2. jelzést követően a vonulási költséget meg 
kell téríteni. 

A megszüntetett beépített tűzvédelmi berendezések nélkül romlik az épületek, létesítmények 
tűzbiztonsága, azonban mivel a jogszabály lehetőséget biztosít bizonyos esetekben a megszüntetésre, 
így a katasztrófavédelemnek a bontási engedélyt jóvá kell hagyni. 

2016. évben több ízben vettünk részt központi, regionális és helyi oktatásokon. Ezen kívül a részünkre 
előírt e-learning képzéseket és vizsgákat is végrehajtottuk. A jogszabályváltozások következtében a 
kéményseprő-ipari tevékenységgel kapcsolatos önképzések és továbbképzések végrehajtásra kerültek. 
A jogszabályváltozások következtében a Szegedi KvK-hoz került olyan hatósági jogkör is, mely idáig a 
Csongrád MKI-hoz tartozott (ilyen például a kéményseprő-ipari közszolgáltatók által kiállított 
tanúsítványok tartalmával kapcsolatos panaszok, bejelentések). 

2016-ban a BM OKF és a Csongrád MKI munka- és ellenőrzési tervében foglaltakat maradéktalanul 
végrehajtottuk. A tél végi, tavasz eleji időszakban végrehajtottuk a vegetációs területek ellenőrzését, a 
tavaszi vegetációs tüzek megelőzése érdekében. A vegetációval ellenőrzött területek kijelölése 
főigazgatói intézkedésben meghatározottak szerint történt meg. Tavasszal tájékoztatást küldtünk az 
önkormányzatoknak, önkéntes tűzoltó egyesületeknek a nyári betakarítási munkálatok során követendő 
szabályokról, a szabadtéri rendezvényekről, valamint a zenés, táncos rendezvényekről. Ezen tájékoztató 
anyagot szerepeltettük az önkormányzatoknak megküldött beszámolókban is. 

A szabadtéri rendezvényekkel kapcsolatban pozitív tapasztalatként értékelem, hogy mind a szervezők, 
mind a résztvevők magatartása egyre jogkövetőbb. A rendezvényszervezők a szükséges bejelentéseket 
megteszik, a biztonsági tervdokumentációt elkészítik, és azt kellő időben megküldik a 
katasztrófavédelem helyi szervéhez. A feladatszabásnak megfelelően az aktuális szabadtéri 
rendezvényeket felterjesztjük a Csongrád MKI műveletirányítására. 

Az aratás előtti gépszemlék befejeződtek, melyekkel kapcsolatban a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően (5 darab feletti gépszám esetén) a bejelentéseket megküldték a helyi szerv részére. A 
gépszemléket járásonként, a katasztrófavédelmi megbízottak bevonásával szúrópróbaszerűen 
ellenőriztük. Az aratási munkálatok során a tűzvédelmi előírások ellenőrzése szintén szúrópróbaszerűen 
történt meg. Mezőgazdasági gépjárművekkel kapcsolatos szemlék darabszáma 26 db volt. A 
felülvizsgált mezőgazdasági gépjárművek darabszáma 407 darab. A jogszabályban meghatározott ötnél 
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több mezőgazdasági járművet érintő tűzvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó bejelentések darabszáma az 
első félévben 22 darab volt.  

A kéménytűz és szén-monoxid (CO) mérgezés káresemények számának alakulása 

A Szegedi KvK illetékességi területén 2016. év január és december hó 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: 22 db 

 kéménytűz káresemény: 12 db 

A káresemények alakulása a Csongrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak illetékességi 
területei szerinti eloszlásban: 

 Kisteleki Járási Hivatal: 3db  
(Kistelek 1db, Baks 1db, Dóc 1db) 

 Makói Járási Hivatal: 5 db 
(Makó 3db, Földeák 1 db, Csanádalberti 1db) 

 Mórahalmi Járási Hivatal: 4 db  
(Üllés 2 db, Pusztaszer 1db, Öttömös 1db) 

 Szegedi Járási Hivatal: 22 db 
(Szeged 14 db, Sándorfalva 3 db, Zsombó 2 db, Röszke 1db, Kübekháza 1 db, Deszk 1db) 

A kéménytűz és szén-monoxid (CO) mérgezés káreseménnyel érintett személyek: 

2016. év január és december hó 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: - 12 fő 
Sérült személyek száma: 

Kiskorú: - 12 fő 
Felnőtt: - 2 fő 

Elhunyt személyek száma: 
Kiskorú: - - 

 
A káresemények kialakulásához vezető jellemző (gyakori) okok: 

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

 Tüzelőberendezés és egyéb eszközök együttes használata. A gázkészülék és egyéb eszköz 
(fürdőszobai 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 
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kéményben. Elszívó-berendezések beépítése (utólagos vagy meglévő) esetén szaktervező 
véleményét ki kell kérni. 

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

 Nem szabványos, műszakilag megfelelő égéstermék-elvezető, és tüzelő-, fűtőberendezés 
használata. Közszolgáltatóval, hatósággal nem engedélyeztetett, annak tudtán kívül kialakított 
égéstermék-elvezető és tüzelőberendezés használata.  

 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 Szegedi KvK hivatalból, mind a 22 káresemény után hatósági eljárást indított. 
A hatósági tevékenység során megtett intézkedések (iratok): 
 Hatósági felhívás iratbemutatásra (11 db). 
 Jegyzőkönyv megküldése ügyfél részére (26 db.). 
 Hivatalos tájékoztatás égéstermék-elvezető további használatára vonatkozóan (3 db). 
 Hatáskör hiány miatt az iratok áttétele a CSMK Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályára (6 db). 
 Káresemény ügyének felterjesztése további intézkedések megtétele végett, a Csongrád MKIra 

(6721 Szeged, Berlini krt. 16-18.) (1 db). 
 Káreseménnyel érintett ügyfelekkel konzultáció (személyes, levelezés, telefonos) lefolytatása 

(minden ügy esetében). 
 
A hatósági tevékenység eredménye: 

A káreseménnyel érintett égéstermék-elvezetők káresemény utáni kötelező műszaki vizsgálatának 
megtétele (ellenőrzés): a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 
21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 7. § (6) bekezdése szerinti kötelező műszaki vizsgálatot az alábbiak 
szerint végezték el az érintett égéstermék-elvezetőkön:  
 9 esetben a kötelező műszaki vizsgálat megtörtént, melynek eredménye szerint az égéstermék-

elvezető további használatra alkalmas.  
 5 esetben az ingatlan tulajdonosa megszüntette a káreseménnyel érintett égéstermék-elvezetőt.  
 10 esetben a kötelező műszaki vizsgálatok végrehajtása még folyamatban van. 
 4 esetben a kirendeltség hatáskör hiánya miatt az ügyben keletkezett iratokat a CSMKH Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályra átette.  
 
A káreseménnyel érintett égéstermék-elvezetők időszakos (soros) ellenőrzésének megtétele 
(ellenőrzés): a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. Törvény 2. § bekezdésének a) 
pontja szerinti időszakos (soros) ellenőrzéseket, illetve szükség szerinti tisztításokat az alábbiak szerint 
végezték el az érintett égéstermék-elvezetőkön:  
 Az érintett égéstermék-elvezetőkön a káreseményt megelőző egy éven belül 15 esetben végezték 

el az időszakos (soros) ellenőrzését.  
 Az érintett égéstermék-elvezetőkön a káreseményt megelőző egy éven belül 5 esetben nem 

végezték el az időszakos (soros) ellenőrzését.  
 8 esetben az időszakos (soros) ellenőrzés iratának bekérése még folyamatban van. 
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2016. év január és december hó közötti időszakában két esetben vált szükségessé helyszíni ellenőrzés 
lefolytatása a káreseménnyel érintett égéstermék-elvezető jogosulatlan használatának ellenőrzése 
érdekében. A hatósági eljárások során égéstermék-elvezető megtiltására nem került sor.  
Egyéb megtett intézkedések 

A CSMKH Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 
Osztály ügyintézőivel a szén-monoxid (CO) mérgezés káresemények ügyében egyeztetéseket, 
konzultációkat folyamatosan végeztük. A káresemények helyszínére kiérkező tűzoltó egységek által 
végrehajtott ellenőrzések jegyzőkönyvei megküldésre kerültek a hatóság részére. A hatáskör átadásának 
eredményeként 3 esetben került sor a gáz-felhasználói berendezések használatának megtiltása.  

 

III/3. Iparbiztonsági szakterület 

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos tevékenység 
Az év során a legnagyobb változást a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 2015. évben történt módosítása 
miatt keletkező feladatok végrehajtása jelentette. Az üzemazonosítási eljárásokhoz kapcsolódó 
változások gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban 2 regionális továbbképzésen vett részt az 
iparbiztonsági felügyelő és a hatósági osztály csaknem minden tagja. 
A nyilvántartott veszélyes üzemek mindegyike elvégezte a 219/2011. (X.20.) Korm. rendeletben előírt 
besorolással kapcsolatos feladatát. Ennek eredményeként kirendeltségünk területén 9 db felső 
küszöbértéket meghaladó, 2 db alsó küszöbértéket meghaladó és 13 db alsó küszöbérték  
negyedét meghaladó mennyiségű veszélyes anyaggal foglalkozó üzem került nyilvántartásra. November 
22-én megtartásra került Szeged Megyei Jogú Város és Algyő Nagyközség Külső Védelmi Terv 
gyakorlata. Mindkét külső védelmi terv egy-egy törzsvezetési gyakorlat keretében lett végrehajtva.  
A Szegedi KvK folyamatosan végzi üzemazonosításhoz kapcsolódó helyszíni ellenőrzéseit a veszélyes 
üzemek területén. A vizsgált időszakban 17 veszélyes anyagokkal foglalkozó gazdálkodó szervezet 
került ellenőrzés alá. Az ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy a gazdálkodó szervezetek ismerik 
a törvényben és a végrehajtási rendeletben meghatározott szabályzókat. Valamennyi ellenőrzés 
alkalmával megtörtént a tárolt veszélyes anyagok mennyiségének összesítése és a rendeletben 
meghatározott küszöbértékekhez való viszonyítása. Egyetlen ellenőrzés alkalmával sem kellett hatósági 
intézkedést kezdeményezni. Az ellenőrzött 17 db gazdálkodó szervezet közül egyiket sem kellett 
küszöbértéket vagy az alsó küszöbérték negyedét meghaladó veszélyes anyagot tároló, felhasználó 
üzemként azonosítani.  
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 nyilvántartott 10 db alsó és 
felső küszöbértéket meghaladó üzem közül mindegyik megtartotta a gyakorlatát. 

Veszélyes áru szállítással kapcsolatos tevékenységek 
A Kirendeltség részére előírt ellenőrzések megtartásra kerültek. 
A közúti veszélyes anyag szállítás területén 2 db supervisori ellenőrzés és 2 alkalommal 3-3 napos 
Disaster ellenőrzés lett végrehajtva. 1 esetben vettünk részt a rendőrség által szervezett kitereléses 
autópálya ellenőrzésen, valamint 2 alkalommal vettünk részt a rendőrség felkérésére Tiszpol 
ellenőrzésen. Szeged KvK a közúti ellenőrzéseit túlnyomórészt két határátkelőhelyen Nagylakon és 
Röszkén, valamint a Kiszombori határátkelőhely bevezető útján végezte. A 2016. évben megtartott 48 
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db közúti ADR ellenőrzésből 4 esetben a Közlekedési Hatósággal közösen, 19 esetben a NAV és 39 
esetben a rendőrség képviselőivel közösen került végrehajtásra. A közúti veszélyes anyag szállítások 
ellenőrzése során 20 esetben kellett hatósági intézkedést kezdeményezni, 2 esetben az eljárás 
megszüntetésre került, 18 esetben bírság-megfizetési kötelezés került kiadásra. A 18 db hatósági eljárás 
során összesen 6.233.332,- Ft ADR bírság került kiszabásra. Ebből befizetve 4.766.666,- Ft. Az év 
során egy ügyfél fellebbezett meg 900.000,- Ft bírságot. A fellebbezést elbíráló II. fokú hatóság 
helyben hagyta a kirendeltségünk által kiadott határozatot, így a kiszabott bírság összegét is. Közúti 
veszélyes áru szállítással kapcsolatban végrehajtási eljárást nem kellett kezdeményezni. Jelenleg 3 db 
eljárás van folyamatban.  
Az ADR telephelyi ellenőrzések összekapcsolásra kerültek a veszélyes üzemek azonosítási 
eljárásaival. A vizsgált időszakban összesen 17 alkalommal tartottunk ilyen ellenőrzést. Az 
ellenőrzések során hiányosság, illetve szabálytalanság 1esetben került megállapításra, 100.000,- Ft 
bírság megfizetésére lett kiadva kötelezés. 
A veszélyes áru vasúti szállításának ellenőrzései a havi terveknek megfelelően zajlottak. A tervezett 
szállítások bejelentőlapjai rendszeresen megérkeztek az igazgatóság főügyeletéről. A 34 alkalommal 
végrehajtott ellenőrzés során 5 esetben kellett hatósági intézkedést kezdeményezni, míg az 5 db RID 
telephelyi ellenőrzés során nem került szabálytalanság feltárásra. A megállapított hiányosságok miatt 
750.000,- Ft összegben bírságot szabtunk ki, melyből 600.000,- Ft megfizetésre került. A hibásan 
kitöltött fuvarokmányok miatt indított eljárásban kiszabott 100.000,- Ft és 50.000,- Ft bírság 
megfizetésére végrehajtási eljárás van folyamatban.  
A vasúti veszélyes áru szállításhoz kapcsolódóan 1 estben történt tűzoltósági beavatkozást igénylő 
esemény. 
2016. évben veszélyes áru szállítással kapcsolatos, vizsgálatot igénylő baleset nem történt.  

Kritikus infrastruktúra védelemmel kapcsolatos tevékenység 
A 2016. évben 2 darab megkeresés érkezett, mindkettő az egészségügyi ágazatból.A megkereső, 
kijelölő hatóság mindkét esetben az Emberi Erőforrások Minisztériuma Döntés-előkészítő Bizottsága 
volt. Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ és az Országos Vérellátó Szolgálat Szegedi 
Regionális Vérellátó Központ esetében is hozzájáruló szakhatósági állásfoglalás került kiadásra.  
Az iparbiztonsági szakterület feladatkörébe tartozó 14 témakörben volt képzés a hatósági osztály 
állományának. A BM OKF hatósági főigazgató-helyettesének havonta meghatározott témaköreinek 
megfelelően, előadások és önképzések keretén belül kerültek feldolgozásra a veszélyes áru szállításhoz, 
illetve a veszélyes üzemek ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok. 

Az iparbiztonsági szakterülettel kapcsolatos adatokat a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

III/4. Polgári védelmi szakterület 
A polgári védelmi szakterület feladatai a kirendeltség-vezető irányításával a polgári védelmi felügyelő 
szakmai koordinálásával kerülnek tervezésre, végrehajtásra. Az illetékességi területen lévő 4 járás 
vonatkozásában 3 fő katasztrófavédelmi megbízottként teljesít szolgálatot. A feladatok ismeretében a 
polgári védelmi felügyelő a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok parancsnokaival történt egyeztetések 
alapján a szakmai feladatok végrehajtása során bevonásra kerültek a katasztrófavédelmi őrsök 
parancsnokai és a parancsnok-helyettesek is. 
A negyedévi komplex veszélyhelyzeti prognózisok feladatai, a jogszabályok és a helyi sajátosságok 
figyelembevételével kerülnek ütemezésre. A kirendeltség időszakosan kirendeltség-vezetői 
feladatszabásokkal koordinálja és egységesíti a végrehajtó állomány munkáját. Az ügyiratokban foglalt 
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feladatszabások a fórumrendszernek megfelelően, szükség esetén külön is értelmezésre kerülnek. A 
polgári védelmi felügyelő a végrehajtási időszakban összefogja és felügyeli a megfelelő ütemezést és 
szakmai segítséget biztosít. A feladatokról tűzoltó-parancsnokságonkénti bontásban a megadott 
határidőig jelentést terjesztenek fel a kirendeltség részére, mellyel a felügyeleti tevékenység átláthatóbb, 
rendszerezettebb. 

A veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos információk gyűjtése és feldolgozása 
A Szegedi KvK illetékességi területén lévő 44 településből 2 db I. katasztrófavédelmi osztályba, 15 db 
II. katasztrófavédelmi osztályba és 27 település III. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra. A 
jogszabályi meghatározások és az ismert kockázati tényezők értékelése következtében a besorolások 
megalapozottak voltak. Az éves felülvizsgálatot 2016. augusztus hónapban végeztük az 
önkormányzatok bevonásával. A felülvizsgálatok eredményeként besorolás-változtatási javaslatot nem 
tettek a települések polgármesterei. 
Az információk gyűjtése során a szakterületek, társszervek, önkormányzatok koordináltan működtek 
együtt. Az információk feldolgozása, felhasználása során a HELIOS rendszer alkalmazhatósága és 
megfelelő szintű feltöltése a fő célkitűzések közt szerepelt. A HELIOS rendszer továbbfejlesztésével és 
gyakorlati használhatóságának növelése érdekében 2016. januárban a BM OKF munkacsoportot hozott 
létre, melynek munkájában a kirendeltség polgári védelmi felügyelője és a Szegedi HTP 
katasztrófavédelmi megbízottja is tevékenyen részt vett.  
A Szegedi KvK hatékony szerepet vállalt a Csongrád MKI térinformatikai fejlesztéseinek 
kialakításában és tesztelésében.  

Téli teendőkre történő felkészülés 
A Szegedi KvK a téli rendkívüli időjárásra való felkészülését már 2016. október hónapban megkezdte. 
A települések képviselőivel szükség szerint napi szintű kapcsolatot tartunk, és egyeztettünk a szükséges 
intézkedésekkel kapcsolatosan.  
A téli kockázati helyszínekként értelmezhető veszélyes útszakaszok ellenőrzése 25 kockázati helyszín 
esetében megtörtént. 
A polgármesterek, illetve a települések képviselői meghívást kaptak a helyi védelmi bizottságok 
(továbbiakban: HVB) őszi soros üléseire, ahol a jelenlévők tájékoztatása megtörtént. Ezen felül 2016. 
október 27-én Makó Járás, 2016. november 22-én Szeged, Kistelek és Mórahalom Járás 
vonatkozásában a települések közbiztonsági referensei és védelmi ügyintézői részére megrendezendő 
értekezleten szintén a témával kapcsolatos tájékoztatási, felkészítési feladatainknak megfelelően jártunk 
el. A közbiztonsági referensek felkészítését az idei évben a Makói és a Szegedi HVB-k 
katasztrófavédelmi munkacsoportjainak felkészítésével együtt hajtottuk végre, ezzel biztosítva az 
információk direkt módon történő eljutását és a felmerülő kérdések érintett szervezetek képviselőivel 
történő megvitatását. 
A Szegedi Kvk illetékességi területére vonatkozóan minden település tekintetében meghatározásra 
kerültek azok az intézmények, amelyek alkalmasak lehetnek melegedőhely funkciójának betöltésére. A 
lebiztosított melegedő- és befogadóhelyek adatai a HELIOS rendszerben rögzítésre kerültek, és 2016. 
november 15-ig aktualizálásuk megtörtént. A polgári védelmi felügyelő által a korábbi tapasztalatok és 
a kockázati tényezők figyelembevételével 6 befogadóhely helyszíni ellenőrzése került kijelölésre a 
hatósági osztály és a népegészségügy bevonása mellett. A feladatokat határidőre az állomány 
végrehajtotta, a végrehajtás során polgári védelmi szempontból hiányosságot nem tapasztalt. 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemmérnökségeivel egyeztettünk a forgalom-visszatartási pontokról, 
valamint a lefagyásra különösen veszélyes útszakaszok ellenőrzéséről. Az ellenőrzések végrehajtására 
az üzemmérnökségek illetékességi területeit figyelembe véve került sor a rendőrség bevonásával 2016. 
november 15-ig. Az ellenőrzéseken hiányosságot nem tapasztaltunk, illetve megállapítást nyert, hogy a 
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Magyar Közút Nonprofit Zrt. a részére meghatározottak szerint november 10-ig elhelyezte a téli 
időjárással kapcsolatos tájékoztató- és egyéb biztonsági eszközeit a kijelölt helyekre. 

Ár- és belvízvédekezésre történő felkészülés 
A szabályzók figyelembevételével 203 db belvízvédelmi tárgykörű ellenőrzést hajtottunk végre. Az 
árvízi védművekkel kapcsolatos ellenőrzések, szemlék, bejárások lebonyolítását az ATIVIZIG 
munkatársai szervezték és a Csongrád MKI vízügyi hatósága tájékoztatásainak megfelelően vettünk 
részt rajta. A jegyzőkönyvek vagy a tapasztalatokról készült kivonatok, ezekben az esetekben a 
tájékoztatások szerint a Csongrád MKI részére kerültek átadásra. Az ellenőrzések során a települések 
vízkárelhárítási terveiben foglalt vízelvezetés szempontjából frekventált területek, és/vagy (a vízkár-
elhárítási tervek hiányában) a korábbi beavatkozások tapasztalatai szerinti kockázati helyszínek 
vizsgálatát végeztük. Korábban részt vettünk az ATVIZIG által ütemezett és vezetett árvízvédelmi 
fővédművek bejárásán, ellenőrzésén. A belterületi belvízelvezető csatornák folyamatos karbantartás 
mellett alkalmasak a csapadékvíz elvezetésére. 

Nyári teendőkre történő felkészülés 
A nyári hónapokra, hőhullámra való felkészülés érdekében 2016. június 14-én kirendeltség-vezetői 
feladatszabásban kerültek összefoglalásra az ütemezett feladatok. Pontosításra kerültek az illetékességi 
területén a nagyobb befogadó képességű légkondicionált épületek, helyiségek címjegyzékei és az egyéb 
adatok a HELIOS rendszeren belül. A HELIOS rendszerrel feltöltött és egyéb adattárakban szereplő 
adatok és a szakterülethez kapcsolódó tapasztalatok felhasználásával a kirendeltség munkatársai a 
polgári védelmi felügyelő koordinálásával folytatták az igazgatóság térinformatikai fejlesztéseinek 
segítését. Az informatikai osztály és a kirendeltség együttműködésének eredményeként készített 
térinformatikai alkalmazások tesztelését és gyakorlati alkalmazását a kirendeltség kiemelt fontosságú 
feladatként kezeli. 

A szakterületet érintő területi és helyi védelmi tervezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése, veszély-
elhárítási tervrendszer elkészítése 
Az éves felülvizsgálatra a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. tv. végrehajtására kiadott 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet 28.§. (4) 
bekezdésében meghatározottakra tekintettel került sor. A Szegedi KvK illetékességi területén lévő 
települések veszély-elhárítási terveinek felülvizsgálatára 2016. március 31-ig került sor.  
A településeken 2015. évben életbe léptetett új minta alapján készített veszély-elhárítási tervek, a 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
tv. végrehajtására kiadott 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet alapján készültek.  
A települési tervek alapdokumentumból és a hozzá kapcsolódó mellékletekből, adattárakból állnak. 
Tartalmazzák a települést veszélyeztető hatások elemzését, valamint a védekezés, a kárelhárítás és a 
helyreállítás részletes feladatait, az irányítók, a végrehajtók megnevezését és az együttműködés rendjét. 
A tervekben aktualizálásra kerültek a 3. sz. melléklet (regiszter) adatai. Az éves felülvizsgálatokat a 
Szegedi, Makói és Mórahalmi Járás tekintetében a katasztrófavédelmi megbízott, míg Kistelek Járásban 
a kisteleki őrsparancsnok hajtotta végre az önkormányzatokkal együttműködve. 
A települési veszély-elhárítási tervek adatait felhasználva a kirendeltség illetékességi területére 
vonatkozóan a polgári védelmi felügyelő elkészítette a kirendeltség összesített veszély-elhárítási 
tervkivonatát a települési tervekkel együtt a szabályzók szerint felülvizsgáltunk. A veszély-elhárítási 
tervek és mellékleteinek rendeltetéséből adódóan, az emberi élet, a lakosság alapvető ellátásának 
biztosítását, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, a kritikus infrastruktúrák védelmét és a 
katasztrófák következményeinek csökkentése érdekében szükséges intézkedéseket tartalmazó 
bekezdések áttekintése, aktualizálása megtörtént. 
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A különleges jogrend idején történő továbbműködéssel és felkészítéssel kapcsolatos feladatok 
végrehajtása 
A Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek készenlétbe helyezésének, 
különleges jogrendi feladatokra való felkészülésének és ellenőrzésének rendjéről szóló 3/2016. (II. 25.) 
BM utasítás, továbbá a szervezeti belső normákban meghatározottak egységes végrehajtása érdekében a 
Szegedi KvK teljes személyi állománya béke, és a különleges jogrend időszaka szerinti helyzetet elérő 
esetben történő értesítésének végrehajtására, 2015. augusztus 27-én kiadásra került a kirendeltség 
aktuális „Értesítési Terve”. 

Az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek megalakítása, felkészítése, alkalmazása 
A Szegedi KvK illetékességi területén lévő 44 településen a katasztrófavédelmi osztályba-sorolások és 
az érvényes szabályzók értelmében 2500 fő polgári védelmi szolgálatba beosztott létszám szükséges. A 
feltöltöttség szempontjából korábban két település (Makó és Szeged) esetében volt indokolt beavatkozni 
a szükséges létszám elérése érdekében, a többi településnél a fluktuáció nyomon követése és a 
felkészítések tervezése jelenti a fő feladatot. A megbeszélések értelmében elsősorban az önkormányzati 
cégek munkatársai, alkalmazottjai jelentették a bővítés fő bázisát, de felmérve a kockázati tényezőket és 
a szükséges erőket, egyéb cégek munkavállalói és eszközei is lebiztosításra kerültek. Tekintettel, hogy 
az érintettek adatváltozási kötelezettségeiknek nagyon kevés alkalommal tesznek eleget, főleg a 
nagyobb településeknél, gondot okoz a naprakészen tartás és a felkészítések egymásra építése.  
Az I. – II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt településeken  
Járási Mentőcsoport megalakítását. A Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezete által létrehozott és 
támogatott Szegedi Önkéntes Tűzoltó és Mentőegyesület 26 fővel történő megalakítása és technikai, 
logisztikai támogatása jelentős segítséget nyújt a káresetek felszámolásánál az ellátás biztosítottságát 
tekintve is. Az egyesület tagjai a vöröskereszt és a katasztrófavédelem által biztosított képzéseken 
rendszeresen részt vesznek, így az elsősegélynyújtás, alapfokú tűzoltóképzés, kisgép-kezelői képzések 
mellett például alpin képzésben is többen részesültek. A mentőcsoport rendszerbeállítása és minősítése 
2016. március 18-án megtörtént. Az egyesület a helyi szervezésű gyakorlatok mellett 2 alkalommal 
országos gyakorlatra is meghívást kapott. 
Az idei évben lehetőség nyílt a mentőcsapatok részére is pályázatok benyújtására a működésük segítése 
érdekében. A területi rendeltetésű mentőcsoportok közül Balástya ÖTE, mint a Kisteleki Járási 
Mentőcsoport tagjaként és alapítójaként, valamint a Szegedi Önkéntes Tűzoltó és Mentőegyesület 
nyújtott be pályázatot technikai eszközök beszerzésére. A mentőcsoport a benyújtott pályázataik alapján 
nyert támogatást motoros láncfűrészekre, áramfejlesztőkre és képzésekre. 

A polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos beavatkozások végrehajtása 
A Szegedi KvK illetékességi területén polgári védelmi feladatok során történő beavatkozás 2016. évben 
nem történt. Egyéb káresetekkel kapcsolatosan a Szegedi Önkéntes Tűzoltó és Mentőegyesület 2 
alakalommal végzett feladatokat. A Vöröskereszt felkérésére a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
viharkárokkal kapcsolatban 6 települést érintve 3 fő 3 napon át végzett munkálatokat - leginkább az 
ideiglenes tetőfedések kapcsán. Ezen felül a mentőcsoport vezetője 1 hónapon át vett részt a segélyezési 
és helyreállítási munkálatok koordinálásában, irányításában. 
A 2016. április 17-én a Multigrade Környezetvédelmi Kft. Szeged, Dorozsmai út 35. szám alatti 
telephelyén keletkezett tűzeset felszámolása során a hosszantartó intenzív igénybevétel miatt szükséges 
volt megszervezni a helyszínen dolgozó állomány ellátását. Az ellátással kapcsolatos feladatokat az 
ellátmányon és eszközökön felül a Szegedi Önkéntes Tűzoltó és Mentőegyesület 1 fővel és egy 
személygépkocsival biztosította. 
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Lakosságvédelmi feladatok, lakosságtájékoztató kiadványok készítése 
A lakosságvédelmi feladatok végrehajtására 2016. évben 2 alkalommal került sor. Kistelek városban 
2016. július 16-án 1 fő került ideiglenesen 2-3 napra elhelyezésre az önkormányzat által biztosított 
szociális bérlakásban, miután a lakóingatlanának mennyezeti vakolata leszakadt. A lakosságvédelmi 
intézkedéssel kapcsolatosan az önkormányzat a Kisteleki Katasztrófavédelmi Őrs parancsnokával 
egyeztetett, aki a szolgálati út betartásával az eseményről jelentést tett. 
Ásotthalom közigazgatási területén lévő II. körzet tanya 141. számú ingatlan oldalfala az esőzések által 
kidőlt. Az épület dúcolását, alátámasztását a kiérkező önkéntes és hivatásos tűzoltó egységek 
végrehajtották, de az ott lakó hölgy lakhatását a kialakult helyzet veszélyeztette. Az önkormányzat 
képviselőjével a helyszínen történt egyeztetés a szükséges lakosságvédelmi intézkedés 
foganatosításáról. Az esettel kapcsolatban a Mórahalom Járási KVMB is jelentést tett. 
A lakosságvédelmi intézkedéseken felül Sándorfalva város területén 2016. október 16-án 
gázszivárgáshoz riasztották a Szeged III, valamint a Sándorfalva ÖTE I. gépjárműfecskendőket. A 
helyszínen a hibás szerelvény, a fürdőszobai vízmelegítő és a konyhában lévő gáztűzhely légellátási 
problémái miatt CO mérgezés veszélye állt fenn, ezért az ÉGÁZ-DÉGÁZ képviselői ideiglenesen 
megszüntették a gázszolgáltatást. Az ingatlanban élő idős hölgy lakhatása biztosított volt, azonban a 
fűtést nem tudta önállóan megoldani. A káresetről kapott tájékoztatást követően a polgári védelmi 
felügyelő egyeztetett a település közbiztonsági referensével, aki intézkedett elektromos fűtő eszközök 
helyszínre szállításáról és átadásáról. 
A kirendeltség részéről lakosságtájékoztató kiadványok nem kerültek kiadásra, tekintettel, hogy a 
kirendeltség nem önálló gazdálkodó szervezeti egység, így az ilyen jellegű feladatokra forrással nem 
rendelkezik. A korábbi tájékoztató kiadványok rendezvényeken történő elérhetőségéről minden esetben 
gondoskodtunk, illetve az óvodák részére elektronikus kiadványok formájában juttattunk el anyagokat. 
A külső védelmi tervekhez tartozó lakosság-tájékoztató kiadványok 2017. évi felülvizsgálatáról a külső 
védelmi tervgyakorlatok alkalmával már történtek egyeztetések a kirendeltség és az önkormányzatok 
közt a 2014. évben kiadott tájékoztatók jogszabály szerinti 3 éves ciklikus felülvizsgálatáról. 

A Szegedi KvK által végrehajtott szakterületi ellenőrzések száma, típusa, az ellenőrzések tapasztalatai, 
tett intézkedések 
A kockázati helyszínek ellenőrzése, valamint a különböző eseti vagy tervezett telephelyi ellenőrzések 
során a megelőző szemlélet továbbra is meghatározó. A hatékonyság növelése érdekében az 
ellenőrzéseinket a társszervek, önkormányzatok és egyéb szakemberek bevonásával végeztük előzetes 
tényfeltárások, vizsgálatok, kockázati tényezők figyelembevételével. Így a feladataink végrehajtása 
során a tudatos kockázatértékelés és -kezelés is fő szempontként jelentkezik. A polgári védelmi 
szakterület koordinálásában 305 db ellenőrzés került végrehajtása 2016-ban. A feladat-végrehajtások 
során 17 esetben tártak fel hiányosságot a kockázati helyszínek ellenőrzése során.  

Vizsgált kategória      Kategóriához tartozó érték 

 Befogadó helyek ellenőrzése     27 

 Egyéb ellenőrzés       11 

 Téli kockázati helyszínek     25 

 Fák, fasorok ellenőrzése      26 

 Vízelvezetők ellenőrzése      203 

 Vízkár-elhárítási tervek ellenőrzése     13 
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2016. évben a Csongrád MKI Informatikai osztályával együttműködve az ellenőrzések térinformatikai 
feldolgozására is lehetőség nyílt. Az ellenőrzések adatainak rögzítése mellett korábbi, az ellenőrzés 
tárgyköréhez kapcsolódó káresetek helyszínének vizuális megjelenítése, akár éves lebontásokban is 
nagy segítséget nyújtott a valós kockázatértékelések és az ellenőrzések tervezése során. 
Az ellenőrzések rögzítésekor szükséges adatokat a polgári védelmi felügyelő szakmai iránymutatása 
alapján állította össze az informatikai osztály vezetője. Az alkalmazás kereső és szűrő funkciója nem 
csak a helyszínek pontos rögzítésében segíti a munkát, és a jegyzőkönyvek csatolásával teljes képet 
nyújt a helyszínen tapasztaltakról, de további elemzésre alkalmas paramétereket is rögzít. A 
hiányosságok szűrésével, az ügyintézőkre történő lebontással a feladatok személyenkénti, de területi 
eloszlása is jól nyomon követhető. Az alkalmazás további fejlesztésével, tesztelésével kapcsolatban a 
katasztrófavédelmi megbízottak, katasztrófavédelmi őrsök parancsnokai és a polgári védelmi felügyelő 
rendszeresen egyeztet az informatikai osztály vezetőjével. 

Közösségi szolgálattal kapcsolatos kirendeltségi feladatok végrehajtása 
Jelenleg 13 oktatási intézménnyel került sor (általános) együttműködési megállapodás megkötésére, 
miszerint a kirendeltség és tűzoltó-parancsnokságok szervezésében teljesítik a tanulók a 
katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot minimum 25 óra biztosításával. Az önkéntes tűzoltó 
egyesületek részéről a Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesület az idei évben is aktívan vállalt szerepet 
a közösségi szolgálat szervezésében.  
A kirendeltség illetékességi területén 2016. naptári évben 264 fő teljesített közösségi szolgálatot. A 
kirendeltség jelenleg a közösségi szolgálatra vonatkozóan további kapacitásokat nem tud bevonni, és 
ezáltal a további nagymértékű létszámnövelés nem megoldható. 
Az iskolákkal való konzultációk eredményeképpen (figyelembe véve a tanulók iskolai kötelezettségeit 
és a szorgalmi időszakot) a Szegedi KvK a Szegedi HTP és a Makói HTP vonatkozásában más-más 
stratégia mentén szervezi a közösségi szolgálatot. 
Makói HTP esetében a megállapodással rendelkező 4 oktatási intézmény rotációval meg tudta oldani, 
hogy a tanulók tanítást követően is tudjanak közösségi szolgálatot teljesíteni, míg Szegeden a nagyobb 
távolságok és nagyobb létszámok miatt ez az irodai munkarend és az órarendek ismeretében nem 
összeegyeztethető. Szeged vonatkozásában így a tanítási szünetekre való közösségi szolgálat szervezés 
jelenti a megoldást. Azonban a szünetekben az információáramlás, a tanulói aktivitás csökkenése, és 
amára számos egyéb regisztrált szervezet által biztosított lehetőség a tanulók létszámának csökkenését 
eredményezi. 
A Szegedi KvK lehetőségeit tekintve próbál alkalmazkodni a kialakult helyzethez és a passzív 
lakosságtájékoztatási, lakosságvédelmi felkészítésekhez kapcsolódó rendezvények során több 
lehetőséget biztosítani a közösségi szolgálatot teljesíteni kívánok részére. 

Ifjúság felkészítéssel kapcsolatos kirendeltségi feladatok végrehajtása 
A polgári védelmi szakterület a hatósági szemlélet mellett továbbra is kiemelt feladatként kezeli a 
lakosság aktív és passzív tájékoztatását, mely kapcsán az év során 41 rendezvény alkalmával több mint 
10.000 fő (10.888) találkozott a katasztrófavédelem témaköreivel, tájékoztatóival. 
A lakosságfelkészítési feladataink során a Szegedi KvK 2016. évben is a passzív felkészítési mód 
lehetőségeit kiemelten alkalmazta. A rendezvények szervezése során a meglévő kapcsolataink mellett új 
partnerekkel is jó kapcsolatokat építettünk ki. A civil szervezetek mellett a társszervekkel közösen 
szervezett gyakorlataink, tájékoztatóink az idei évben is nagy érdeklődést váltottak ki. A rendőrséggel 
Makó Járás területén „Együtt a közbiztonságért” programsorozat 2016. évben 4 településen került 
megrendezésre. A program sikerességét mutatja, hogy a következő évre már 8 település jelezte, hogy 
szívesen helyet biztosítanak a rendezvénynek. A külső kapcsolatok terén további előrelépések történtek, 
így a felkéréseket figyelembe véve a Szegedi Törvényszék és a Decathlon Szeged, NAV, Unilever, 



Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

 

Beszámoló a 2016. évi 
tevékenységről 

 

21 
 

Vöröskereszt, Szegedi Városkép Kft. rendezvényén történő megjelenéseink új programelemként 
jelentkeztek. Az idei évben is kiemelkedő érdeklődés kísérte a Szegedi KvK Nyílt napjait, amelyeket a 
Szegedi HTP állományával a laktanya területén, illetve a Szegedi Vadasparkban szerveztünk. A két 
rendezvényen körülbelül 2000 fő ismerkedhetett meg a katasztrófavédelem feladataival, technikai 
eszközeivel és a különböző kockázati tényezőkkel. 
Az ifjúsági verseny megyei fordulójának lebonyolítása a Makói HTP szervezésében történt. A Maros 
partján versenyző csapatok mindegyike elismerően nyilatkozott a szakmai feladat-összeállítás és a 
verseny helyszínével kapcsolatban. 2016. évben új elemként bekapcsolódtunk a "Gyorshajtás" 
elnevezésű védőnők által szervezett ifjúsági versenybe. A város területén lévő számos állomás közül a 
Szegedi HTP kialakított elméleti és gyakorlati vetélkedő feladatai nagy érdeklődést váltottak ki a 
versenyben részt vevő 150 diákból. A tervezett programok mellett egész évben fogadtuk az óvodás, 
iskolás csoportokat és előzetes egyeztetések alapján iskolai előadásokat is tartottunk. Külön figyelmet 
fordítottunk a fogyatékkal élők részére, egyedi programokat szerveztünk az ellátó intézményekkel 
együttműködve. 

Közbiztonsági referensek szerepe, feladatai 
A Szegedi HTP-hez tartozó települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának eredményeképpen 
Szeged járás településein 10 település rendelkezik közbiztonsági referenssel. Domaszék, Sándorfalva és 
Szatymaz III-as osztályba lett sorolva, de a korábbi közbiztonsági referensek a továbbiakban is ellátják 
közbiztonsági referensi feladataikat. Véleményük szerint így többletinformációhoz és szakmai 
segítséghez jutnak a mind a megelőzési, mind a kárelhárítási feladatok során, amit a településük 
biztonsága érdekében tudnak kamatoztatni. Ferencszállás, Klárafalva és Kübekháza esetében a 
körjegyzőség munkatársa látja el a közbiztonsági referensi feladatokat. Mórahalom járás településein 
nincsenek kijelölt közbiztonsági referensek, azonban a települések „védelmi ügyintézői” segítik a 
munkánkat. A közbiztonsági referensek rendelkeznek megfelelő szintű végzettséggel. A polgármesterek 
feladat-meghatározásának megfelelően vesznek részt a katasztrófák elleni védekezés feladatainak 
tervezésében, szervezésében. Tapasztalataink szerint több esetben is gondot jelent, hogy a közbiztonsági 
referensek kapcsolt munkakörben látják el feladataikat, ezért a folyamatos adatpontosítások, 
dokumentációk készítése nehézséget okoz még a kisebb településeken is. A referensek többsége nem 
tölt be vezető pozíciót az önkormányzatoknál, így nem minden esetben jut el hozzájuk a szükséges 
információ, illetve az érdekérvényesítő képesség is csökken ezekben az esetekben. A nagyobb városok 
(Makó, Szeged) esetében az előírások szerinti polgári védelmi szervezetekre vonatkozó létszámok, 
technikák naprakészen tartása megoldhatatlan feladat elé állítja a közbiztonsági referenseket, akik 
ezeken a helyeken is kapcsolt munkakörben látják el a feladataikat. Szeged esetében az üzemek száma, 
a lakosság száma és az egyéb infrastrukturális elemek nagysága miatt a közbiztonsági referens mellett a 
szervezet szerinti vezetőjével, a városüzemeltetési irodavezetővel és a címzetes főjegyzővel is 
egyeztetnünk kell. Ennek köszönhetően a feladatok (ellenőrzések, szemlék, tervezési feladatok, 
gyakorlatok) szakmai megoldása érdekében a témakörökkel foglalkozó osztályok munkatársaival 
közvetlen biztosított a kapcsolattartás a közbiztonsági referens utólagos tájékoztatásával vagy 
kihagyásával.  
2016. évben is a közbiztonsági referensek közreműködtek a veszély-elhárítási tervek és mellékleteik 
pontosításában, a katasztrófavédelmi osztályba sorolás felülvizsgálatában, a HELIOS adattár 
frissítésében, polgári védelmi szervezetek személyi és technikai beosztó határozatainak elkészítésében, 
vízkár-elhárítási tervek felülvizsgálatában, rendkívüli téli időjárásra való felkészülésben, kockázati 
helyszínek ellenőrzésében.  
A tervezési feladatok során a minták elkészítése mellett is szinte csak az adatszolgáltatások tekintetében 
tudnak lényeges segítséget nyújtani. A feladatrendszer tekintetében szükséges kiemelni Algyő 
Nagyközséget a közigazgatási területén lévő ipari létesítmények és az árvízi veszélyeztetettség miatt. A 
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település közbiztonsági referensének az általános tervezési felkészülési feladatok mellett az ipari parkot 
érintő kérdésekben is információkkal kell rendelkeznie. A településen kiemelt fontossággal bírnak a 
lakosságvédelemmel kapcsolatos megoldási lehetőségek.  
A közbiztonsági referensek megfelelő kapcsolatot építettek ki, és tartanak fenn a hivatásos 
katasztrófavédelmi szervekkel. Feladataikat a fő tevékenységi körük mellett megfelelően látják el.  
A 2016. novemberi felmérés szerint a kapcsolódó feladatok ütemezése és a személyi változások 
kapcsán 2017-ben alaptanfolyam szervezése válik szükségessé. A közbiztonsági referensek részére 
évente legalább 4 alkalommal értekezletet, továbbképzést tartottunk, melyeken a szakterületeket érintő 
aktualitásokról minden esetben tájékoztatást kaptak. 

A helyi védelmi bizottságok működése 
Az előzetes ütemterv alapján a HVB-k 2016. áprilisban megtartották a soron következő ülésüket. Az 
ülések alkalmával napirendi pontként megtárgyalásra kerültek a HVB-k 2016. évi feladattervei, 
valamint 2016. évi pénzügyi tervei; beszámolók a 2015. évi katasztrófavédelmi feladatokról; 
beszámolók az ár- és belvízvédelmi feladatokra történő felkészülés helyzetéről, a belvízi védekezés 
tapasztalatairól;  a HVB-k Szervezeti és Működési Rendjének, valamint a VTMCS és a KMCS 
működési rendjének módosításairól. 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.  
Az őszi soros HVB ülések alkalmával a téli rendkívüli időjárásra való felkészülés, a Katasztrófavédelmi 
Munkacsoportok felkészítésének helyzete alkotta a fő témaköröket.  
 
 
 
 
 
Mellékletek: 1. sz. melléklet tűzoltósági szakterület (9 oldal) 

 2. sz. melléklet iparbiztonsági szakterület (2 oldal) 
 3. sz. melléklet polgári védelmi szakterület (3 oldal) 
 4. sz. melléklet hatósági szakterület (4 oldal) 
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