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A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § 
(5) bekezdésének előírása alapján: „A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a 
hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a 
település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról.” 

Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve az alábbi beszámolót terjesztem a Tisztelt Képviselő-
Testület elé: 

2018. év legfontosabb katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai: 

a Makói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: Makói HTP), részére az alábbi feladatok 
végrehajtását fogalmaztuk meg: 

 Az illetékességi területünkön valószínűsíthető katasztrófa-kockázatok folyamatos beazonosítása, 
felmérése és értékelése. 

 Tevékenységünk törvényekben, jogszabályokban főigazgatói és igazgatói intézkedésekben és 
utasításokban foglaltak szerinti végrehajtása. 

 A járási és helyi védelmi igazgatási rendszer hatékony működtetésének támogatása. 
 A veszélyhelyzetek megelőzése érdekében a társadalmi támogatottság növelése. 
 A tűzoltási és műszaki mentési, valamint a polgári védelmi tevékenységek, mint rendeltetésből 

adódó alapfeladatok maradéktalan, magas szintű ellátása. 
 A közbiztonsági referensi rendszer felügyelet melletti eredményes működtetése. 
 Az önkéntes tűzoltó egyesületek felügyeleti ellenőrzése, a járási, valamint települési önkéntes 

mentőszervezetek munkájának segítése, részükre gyakorlatok szervezése, ezen szervezetek 
pályázati lehetőségeinek támogatása. 

 A közösségi szolgálat katasztrófavédelmen belüli teljesítésének széleskörű, eredményes és 
hatékony végrehajtása. 

  Az önkéntes tűzoltó egyesületekhez újonnan felvételt nyert tűzoltók alapfokú, illetve a már ezen 
szervezetekben tevékenykedők tűzoltás-vezetői képzésének megszervezése és megvalósítása. 

 A lakosság élet- és vagyonbiztonságának szavatolásához szükséges megelőzési és kárelhárítási 
stratégia kialakítása. 

 A kárelhárítási feladatok ellátását biztosító magas szintű képzettséggel rendelkező állomány és 
technikai felszereltség biztosítása. 

 A Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Szegedi KvK) tűzvédelmi, 
iparbiztonsági és polgári védelmi hatósági munkájának elősegítése. 

 A katasztrófavédelmi műveletek során történő beavatkozások hatékonyságának növelése. 
 Fokozott figyelmet kell fordítani az állomány egészségügyi állapotának megőrzésére, fizikai 

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

laktanya karbantartás folytatása.  
 Szerettük volna eddig elért eredményeinket is szinten tartani. 
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A fenti célok elérésére a tervezett feladatainkat a vezetői munkaterveinkben meghatározott módon 
végrehajtottuk. Hatékony működésünkhöz a feltételek minden szempontból adottak voltak. 
 

Beavatkozásaink számokban, diagrammokon: 

 

2018-ban összes esetszámunk 390 volt. Ez a sokévi (2002-től számított) átlaghoz képest (294 esemény) 
33%-kal több, viszont az előző évi 433 eseményhez képest 10 %-kal kevesebb. Tényleges beavatkozás 
az események 77,81 %-ban történt, a tűzeseteknél 57,76%-ban, a műszaki mentések során 92,95%-
ban.  
A tűzesetek és a műszaki mentések száma egyaránt kissé csökkenő tendenciát mutat. 2018-ban sem 
kerülték el működési területünket a nagy viharok (2015-ben 61 db viharkár, vagy fakidőlés, 2016-ban 
50 db, 2017-ben 160 db, 2018-ban 127 db), és 35 olyan közlekedési baleset is történt, amelynél be 
kellett avatkoznunk. A szabadtéri tüzek száma – és így a vegetációs területeken keletkezettek is – 
száma jelentősen csökkent, ezt nagyban befolyásolták a csapadékosabb tavaszi és kora nyári hónapok. 
A csapadékosabb időjárás mellett látszódik az a munka is, amelyet az előző években közösen 
kifejtettünk: az előző évek kockázati helyszíneinek beazonosítása, a tulajdonosok felszólítása, a 
sokrétű felvilágosító tevékenység mellett sokkal fegyelmezettebb állampolgári hozzáállással is 
találkoztunk.  

 
Beavatkozások okainak megoszlása 

Esemény 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

Tűzeset 170 156 151 103 118 180 144 158 70 124 173 99 96 74 99 148 119

Műszaki 
beavatkozás 68 93 94 113 154 127 68 134 276 115 161 97 114 137 103 218 207

Vaklárma/szándé-
kosan megtévesztő 

jelzés
2 9 6 2 1 3 6 4 2 1 1 1 0 1 0 0 3

Téves jelzés 30 23 20 17 20 25 33 34 41 36 43 33 14 9 36 36 45

Működési területen 
kívülre 23 21 26 5 10 24 14 24 7 31 32 8 8 12 18 31 16

Összes riasztási 
szám

238 250 245 216 272 307 265 354 396 307 410 238 232 233 256 433 390

Előző 16 év átlaga: 294          Ehhez képest 33%-kal többet vonultunk.
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Tűzesetek megoszlása Makói HTP 
 

 
Műszaki mentések megoszlása Makói HTP 
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Megvizsgálva az események települések szerinti eloszlását, megállapítható, hogy valamennyi védett 
településen jártunk. A Makón történt beavatkozások aránya 61 % fölötti, ez megfelel a sokévi átlagnak.  
 

 
Tűzesetek, műszaki mentések településenkénti megoszlása 

 
A közlekedési balesetek helyszíneit megvizsgálva megállapítható, hogy az autópálya országhatárig 
történő átadása ellenére a régi 43-as út, és a várost elkerülő út, illetve a működési terület többi 
útszakasza továbbra is jelentős veszélyforrás a balesetek kialakulása szempontjából. 

 

 

A tűzesetek közül két esetet számoltunk fel III. Kiemelt, és egyet II. Kiemelt riasztási fokozatban, a 
többi esemény I. vagy I. Kiemelt fokozatú volt. 

2018. év során kiemelt, közérdeklődésre számot tartó káresemény kettő volt: 

 2018. 03. 09-én, a Makó, Királyhegyesi út 10-12. szám alatti hűtőházban tűz keletkezett. Az 
1500 m2 alapterületű, szendvicspanel szerkezetű hűtőház teljesen kiégett, a mellette levő irodai 
részt részben, az irodákban levő, az üzemeltetéshez szükséges létfontosságú iratokat és 
számítógépeket maradéktalanul sikerült megmenteni. A megvalósult III. Kiemelt riasztási 
fokozat miatt tűzvizsgálati eljárás indult. 

 2018. 09. 23-án, Makó külterületén, a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt. Igási úti szérűskertjében 4 
db, nagyméretű szalmakazal égett. Szándékos tűzokozás alapos gyanúja miatt tűzvizsgálati 
eljárás indult. 

Mindkét esetben jelentés készült a káresetek tapasztalatainak feldolgozására. 

A 2018. 06. 06-án Makón tomboló vihar következményeinek felszámolása jelentős munkát adott a 
makói és a segítségül érkező szegedi, hódmezővásárhelyi és földeáki egységeknek, aznap és az azt 
követő napokban összesen 58 alkalommal kellett beavatkoznunk kidőlt fák, leszakadt ágak miatt.  
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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 szolgálat-parancsnokok (tűzoltás-vezetők) jelentéseire alapozva elmondható, hogy az 
önkéntesek hozzáállása, elhivatottsága maximális, az együttműködés során folyamatos fejlődés 
tapasztalható a beavatkozások színvonalában, a rájuk bízott részfeladatokat szakszerűen és hatékonyan 
oldják meg. Minden tudomásukra jutott eseményt jeleznek, illetve a leadott telefonszámokon a 
riasztásuk mindig lehetséges. Földeák ÖTE esetében elmondható, hogy kiegészült vállalási területük 
Óföldeák község közigazgatási területével, és bár egyedüli beavatkozóként még nem számoltak fel 
káreseteket, de első kiérkezőként nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy nagyobb kárnövekedés ne 
következzen be. Igyekeznek tudásukat fejleszteni, és részt vehettek a hivatásos egységek gyakorlatain 
is. Maroslele ÖTE esetében pedig az emelhető ki, hogy a rendelkezésükre álló eszközök ugyan nem 
elegendőek első beavatkozáshoz, helyismeretük, háttérmunkájuk (táplálás-szerelés, helyszín zárása) 
nagyon fontos segítség. 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 a 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. Földeák ÖTE és Maroslele ÖTE is részt vett a 
BM OKF/MTSZ által meghirdetett pályázatokon, melyeken 100 %-os pályázati támogatást kaptak. 
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 is a Makói HTP parancsnokának segítségével, és 
felügyeletével végzik.  

A Makói HTP tűzoltó-parancsnoka részt vett az önkéntes tűzoltó egyesületek éves közgyűlésein, 
valamint a működési területünkön található települések képviselő testületi ülésein. 

A Makói HTP illetékességi területe 15 településre terjed ki, a 650 km2  területen mintegy 47.000 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 



Szegedi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 

 

 
Beszámoló a Makói HTP 

2018. évi munkájáról 
 

 

7 
 

Minden önkormányzattal élő, korrekt kapcsolatot alakítottunk ki, az információáramlás kétoldalú. A 
települések nemcsak állandó adatszolgáltatók, cserébe az aktuális információkat rendszeresen 
megkapják.  

 
Hatósági tevékenység  

 
Az elmúlt évhez hasonlóan, 2018-ban is a Makói Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon jellemzően 
keddenként helyben tartott ügyfélszolgálatot a Hatósági Osztály képviselője, illetőleg előzetesen 
telefonon történő egyeztetés alapján a hét bármely napján adott a lehetőség. Az ügyfelek az ügyeiket 
a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltségén, 
Szeged, Napos út 4. szám alatt is intézhetik. A hatósági tevékenységbe parancsnok, parancsnok-
helyettes és a katasztrófavédelmi megbízott is bekapcsolódott a Szegedi KvK Hatósági Osztály 
előadói 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 katasztrófavédelmi megbízott teljes körűen végrehajtotta a Szegei KvK polgári védelmi 
felügyelőjének irányítása mellett. 
 
A kéménytűz és szén-monoxid (CO) mérgezés káresemények számának alakulása: 

 
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (6728 
Szeged, Napos u. 4.) illetékességi területén 2018. év január és december hó közötti időszakában 
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: 26 db 

 kéménytűz káresemény: 15 db 
 

 
Kéménytűz és szén-monoxid (CO) mérgezés káresemények megoszlása 

1

2

4

8

16

32

 2018-as évi fűtési időszak

15

26
kéménytűz
káresemény

szén-
monoxid
(CO)
mérgezés
káresemény



Szegedi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 

 

 
Beszámoló a Makói HTP 

2018. évi munkájáról 
 

 

8 
 

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

 Kisteleki Járási Hivatal: 4 db (Csengele 1 db, Kistelek 2 db, Pusztaszer 1 db) 
  Makói Járási Hivatal: 8 db (Apátfalva 2 db, Csanádalberti, 1 db Makó 2 db, Királyhegyes 1 

db, Óföldeák 1 db, Pitvaros 1 db) 
 Mórahalmi Járási Hivatal: 3 db (Bordány 1 db, Mórahalom 1 db, Öttömös 1 db) 
 Szegedi Járási Hivatal: 26 db (Domaszék 2 db, Klárafalva 1 db, Kübekháza 1 db, Sándorfalva 

4 db, Szeged 15 db, Szatymaz 3 db) 

 

A káresemények kialakulásához vezető jellemző (gyakori) okok: 

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

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

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

 Nem szabványos, műszakilag megfelelő égéstermék-elvezető, és tüzelő-, fűtőberendezés 
használata. 
Közszolgáltatóval, hatósággal nem engedélyeztetett, annak tudtán kívül kialakított égéstermék-
elvezető és tüzelőberendezés használata az élet és vagyon biztonságot egyaránt veszélyezteti.  

 Korom-lerakódással erősen szennyeződött égéstermék-elvezető használata. 

Nem megfelelő tüzelőanyag használata (pl.: vizes nyers fa, amelynek 20 % feletti a relatív 
víztartalma, háztartási hulladékok). 

Polgári védelmi tevékenység 
A polgári-védelmi szakterületen is kiemelt figyelmet fordítunk a megelőzésre, ennek érdekében több 
fórumon tájékoztatókat tartottunk. Az előzetes ütemterv alapján a Helyi Védelmi Bizottság 
megtartotta rendes üléseit. A polgári védelmi felügyelő koordinálásával a katasztrófavédelmi 
elnökhelyettes, katasztrófavédelmi megbízott megfelelően tájékoztatják a HVB elnökét a szükséges 
és esetleges feladatokról. A Járási Hivatal vezetőjével rendszeresen, legalább havi szinten történik 
egyeztetés és szükség szerinti tájékoztatás, felkészítés. Az őszi soros HVB ülés alkalmával a téli 
rendkívüli időjárásra való felkészülés, a Katasztrófavédelmi Munkacsoport felkészítésének helyzete 
alkotta a fő témaköröket. 

Tűzoltóságunk aktív szerepet vállal a köznevelésben résztvevők (óvodai, általános iskolai, 
középiskolai pedagógusok, óvodások, általános és középiskolás diákok, felsőoktatási intézmények 
hallgatói, sajátos nevelési igényű gyermekek) katasztrófavédelmi felkészítésében. 
A katasztrófavédelmi szempontú lakosságfelkészítési feladatok végrehajtására, a gyermek- és 
ifjúságfelkészítés 3x3-as akcióterve, megfelelő iránymutatást és módszertant biztosít. A felkészítések 
sikerét azonban a katasztrófavédelmen kívüli „közvetítő láncszemek” szerepvállalásának növelése 
tovább fokozta. A pedagógusok felkészítése, bevonása és motiválása kulcsfontosságú a tanulók 
felkészítési folyamatát tekintve. A katasztrófavédelem állománya, a pedagógusok, az önkéntesek és 
a társszervek által elvégzett tájékoztatási, felkészítési törekvések biztosítják a felnövő fiatalság egyéni 
védelmi szintjének és a közösségek biztonságkultúrájának növekedését. Ezekhez szükséges a tanulók 
felmenő rendszerű képzése során minden életkori helyzetben fokozni a felkészítési lehetőség sorát. 
A polgári védelmi szakterület a hatósági szemlélet mellett továbbra is kiemelt feladatként kezeli a 
lakosság aktív és passzív tájékoztatását, mely kapcsán a rendezvények alkalmával több ezer fő 
találkozott a katasztrófavédelem témaköreivel, tájékoztatóival. 

A Makói 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 előzetes egyeztetések alapján a parancsnokság szervezésében teljesítik a 
katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot.   

  



Szegedi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 
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Sajtótevékenységünk 
A helyi és regionális médiával történő kapcsolattartás és tájékoztatás a Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Csongrád MKI) szóvivője útján valósult meg. A 
Csongrád MKI dinamikus honlapjának aktuális információkkal történő feltöltése céljából folyamatos 
adatszolgáltatást teljesítünk. A beérkezett felkéréseknek, meghívóknak eleget téve tűzvédelmi témájú 
előadásokat tartottunk különböző szervezeteknél és társszerveknél, valamint tűzriadó gyakorlatokon 
vettünk részt. 

Az iskolások, óvodások laktanya-látogatások keretében ismerkedhettek meg a katasztrófavédelem 
életével, technikai ellátottságával. A laktanya-látogatások során kiemelkedő segítséget nyújtottak az 
egyes szolgálati csoportok. 
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. együttműködésében zajló „Ne gyújtsd, gyűjtsd!” kampány, részeként karitatív 
szervezetekkel közösen 5 db füstérzékelőt osztottunk ki rászoruló lakosoknak, valamint iskolákban és 
lakossági fórumokon tartottunk előadásokat a környezettudatos hulladékkezelés fontosságáról. 

 
Összegzés 

Összességében kijelenthető, hogy a Makói Hivatásos Tűzoltóparancsnokság teljesítette a 2018. évre 
vállalt célkitűzéseit. Hatékonyan támogatta az illetékességi területen működő önkormányzatok 
védelmi igazgatási feladatait, és megfelelően biztosította a működési terület lakosságának élet- és 
vagyonbiztonságát.  
2017. év elején a készenléti szerek átlagéletkora 19 év volt, egy új gépjárműfecskendő és egy új 
gépezetes tolólétra beállításával 2017. év végén ez a szám 5,75 évre csökkent. A kapott 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 szintű maradjon. 

2019. évben is folytatnunk kell a saját állományunk, működési területünkön lévő önkéntes tűzoltó 
egyesületek tagjainak kiképzését, felkészítését, a köteles polgári védelmi szervezetbe beosztott 
állomány, valamint az önkéntes mentőszervezet tagjainak képzését, gyakoroltatását.  
 

 
Makó, 2019. február 


