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1. Vezetés, irányítás 
 

A Csongrádi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állománytábla szerinti létszáma, 
2013. január 1-jével 39 fő, melyből 38 létszámhely volt feltöltve. 2013. február 
elsejével egy fő gépjárművezető közös megegyezéssel kérte szolgálati viszonya 
megszüntetését, így létszámunk 37 főre csökkent. A 37 főből jelenleg 3 fő 
szolgálatparancsnok, 3 fő rajparancsnok, 1 fő műszaki biztonsági tiszt, illetve 1 fő 
katasztrófavédelmi megbízott megbízással látja el feladatát. A 37 főből 4 fő 
közalkalmazott dolgozott eltérő státuszon az ügyeleti feladatok ellátására. A négy fő 
közalkalmazottból 2 fő 2013. február 01-jével beiskolázásra került a Tűzoltó II 
szakképzésre. A képzés első három hónapját követően a beiskolázott személyek 
hivatásos állományba vétele megtörtént. 2013. december 01-vel 2 fő szintén 
kinevezésre került a Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományába, 
jelenleg a Tűzoltó II szakképzésen folytatják tanulmányaikat. Így parancsnokságunk 
létszáma 2013. december 31-el 39 fő.   
Parancsnokságunk szerállománya a 2012. évhez képest nem változott. 
Egységünk elhelyezésére a Csongrád, Hunyadi tér 11/a szám alatti ingatlanon 
található Tűzoltólaktanya szolgál. A földszintes 2 szerállással rendelkező épület, a 
tartalékszertár és az udvar megfelelő elhelyezési körülményeket biztosít a II-es 
szervezési kategóriájú tűzoltóság számára.  
A Szentes Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltség-vezetője által jóváhagyott 
havi naptári és ellenőrzési tervek alapján 2013. évben a tervezett vezetői 
fórumrendszerek megtartásra kerültek. A szolgálatparancsnokok által tartott fórumok 
a számukra kiadott referálásra rendszeresített naplóban rögzítésre kerültek. 
A havi naptári és ellenőrzési, illetve műszaki biztonsági tervben megjelölt 
ellenőrzések, szemlék végrehajtása megtörtént, mely az ellenőrzési naplóban, oktatási 
naplóban, és az eseménynaplóban rögzítésre kerültek.  
A Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon 2013. évben 88 esetben végeztünk 
saját szervi ellenőrzést. A 88 ellenőrzésből a hiányosságok javítására 2 esetben 
történt intézkedés, melynek kapcsán rendkívüli oktatás került elrendelésre. Az oktatás 
végrehajtása oktatási naplóban rögzítésre került. 
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2. Személyzeti tevékenység 

 
A Csongrád Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2013. január 1-jével, 38 fővel kezdte 
meg az éves munkáját. Az állománytábla szerinti létszámunk az alábbiak szerint 
alakult: 
 
- Tűzoltóparancsnok: 1 fő 
- Parancsnokhelyettes: 1 fő  
- Katasztrófavédelmi Megbízott: 1 fő  
- Műszaki Biztonsági Tiszt: 1 fő 
- Szolgálatparancsnok: 3 fő 
- Rajparancsnok: 3 fő 
- Gépjárművezető: 9 fő  
- Beosztott tűzoltó: 20 fő (1 fő létszámhiány) 

 
A beosztott tűzoltó státusz terhén 4 fő közalkalmazott volt foglalkoztatva, melyből 2 
fő 2013. február 01-től beiskolázásra került a Tűzoltó II alapfokú szakképzésre, majd 
három hónap elteltével 2013. május 01-től hivatásos állományba vételük megtörtént. 
A képzés teljes idejére vezénylésre kerültek a Katasztrófavédelmi Oktatási 
Központba. 
2013. február 01-jétől létszámunk 37 főre csökkent, mivel 1 fő gépjárművezető közös 
megegyezéssel kérte szolgálati viszonya megszüntetését. A 2 fő létszámhiány, és a 2 
fő vezénylés miatt a 2013. év első félévére meghatározott szolgálati időkeretet csak a 
Szegedi és Szentesi HTP-ről parancsnokságunkra vezényelt személyek szolgálatba 
állításával tudtuk tartani. A vezényléseknek köszönhetően 2013. év első félévében a 
készenléti szolgálatot ellátó állományunknál túlóra nem képződött. 2013. év második 
félévében a készenléti állomány számára meghatározott szolgálati időkeretet a 
Szentesi HTP állományából parancsnokságunkra vezényelt személyek szolgálatba 
állításával tudtuk tartani, így túlóra a második félévben sem képződött. 2013. 
december 01-el 2 fő kinevezésre került a parancsnokságunk hivatásos állományába, 
így a betöltött létszámunk 39 főre emelkedett. A kinevezett 2 fő jelenleg is vezényelve 
van a Katasztrófavédelmi Oktatási Központba ahol jelenleg is a Tűzoltó II alapfokú 
képzésen folytatják tanulmányaikat. 2014. január 01-vel az 1 fő katasztrófavédelmi 
megbízott áthelyezésre került a Szentesi HTP állományába, és megbízással látja el a 
szentesi mellett a Csongrádi HTP katasztrófavédelmi megbízotti feladatait. Az 
áthelyezéssel a betöltött létszámunk 38 főre csökkent. 
 
A Csongrádi HTP létszámhelyzete 2014. január 01-vel a következő: 
 
- Tűzoltóparancsnok: 1 fő 
- Parancsnok-helyettes: 1 fő  
- Katasztrófavédelmi Megbízott: 0 fő (1 fő létszámhiány) 
- Műszaki Biztonsági Tiszt: 1 fő 
- Szolgálatparancsnok: 3 fő 
- Rajparancsnok: 3 fő 
- Gépjárművezető: 9 fő (1 fő eltérő státuszon) 
- Beosztott tűzoltó: 20 fő (2 fő közalkalmazott eltérő státuszon) 
 
 A jelenlegi 38 főből 3 fő szolgálatparancsnok, 3 fő rajparancsnok, illetve 1 fő 
műszaki biztonsági tiszt megbízással látja el feladatát. A 38 főből 2 fő közalkalmazott  
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ügyeleti feladatait beosztott tűzoltó státusz terhén látja el.  1 fő beosztott tűzoltó 
feladatait pedig gépjárművezető státusz terhén látja el. A 2 fő közalkalmazott 
központilag finanszírozott.  

 
2.1  Képzés, továbbképzés: 
 

Az állomány beiskoláztatását tekintve 3 fő szakmai főiskoláját 2012. évben befejezte, 
de nyelvvizsga hiányában diplomával még nem rendelkeznek. 1 fő szakmai főiskolai 
tanulmányait (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészeti Kar katasztrófavédelmi 
szervező szak) 2013. év első félévében befejezte és diplomát szerzett.  

 
Szakmai gyakorlatok tekintetében 2013. december 31-ig szolgálati csoportonként 4 
db. szituációs begyakorló gyakorlatot, 13 db helyismereti gyakorlatot tartottunk. 
Parancsnoki ellenőrző gyakorlatot 6 esetben tartottunk, minden csoport részére 2 db. -
ot 1 db. éjszakait, és 1 db. nappalit. A gyakorlatok egy parancsnoki gyakorlattól 
eltekintve (dunai árvízi védekezés) a tervezett időpontban kerültek végrehajtásra. 
Parancsnoki ellenőrző gyakorlatok végrehajtása során azok leállítására nem került sor. 
A végrehajtó állomány minden esetben megfelelő értékelést kapott. 
 
A 2014. január 01-ig sem fegyelmi eljárás, sem kártérítési eljárás nem volt, szolgálati 
panasz nem került benyújtásra. 
 
Minden munkavállaló megkapta járandóságát, az állomány civil életéhez kapcsolódó 
ügyintézésekhez szükséges igazolások, kimutatások időben megérkeztek. 
 
2014. január 01-ig szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset állományunk 
tekintetében nem volt. 

 
 

3. Polgári védelmi szakterület 
Csongrád 2013. évről 

 
3.1  Főbb kiemelt beavatkozások, veszélyhelyzet-kezelések (polgári védelmi 

beavatkozások és szakfeladatok) 
- Március 15-én a rendkívüli havazás és belvízi helyzetnek is köszönhetően a 

Csanytelek, József Attila u. 32. sz. alatti lakóingatlan szerkezetileg meggyengült, 
melynek következtében az egyik oldali falfelület leomlott és az épület életveszélyessé 
vált. Közreműködésünkre öt főt a csongrádi Széchenyi Általános Iskola és 
Diákotthonban ideiglenesen elszállásoltak.  

 
 

3.2  Polgári védelmi szervezetek helyzete: 
2013. első félévében kezdetét vette a polgári védelmi szervezetek teljes átalakítása, 
melynek során Csongrádon legalább 300 főt, Csanytelek, Tömörkény és Felgyő 
településeken 50-50 főt kell polgári védelmi szervezetbe beosztani.  
A feltöltések a II. félévben befejeződtek, a polgári védelmi szervezetek 
alkalmazásához szükséges okmányrendszerek (Megalakítási és Mozgósítási tervek) 
elkészültek, jóváhagyásra felterjesztésre kerültek, és – a záradék alapján- 
előtalálhatóak.  
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Fsz Település Előírt létszám 

(fő) 
Feltöltött 

létszám (fő) 
Százalékos 
arány (%) 

1. Csongrád 300 272 90 
2. Csanytelek 50 50 100 
3. Tömörkény 50 50 100 
4. Felgyő 50 50 100 

Mindösszesen 450 422 93 
 
 
Jogszabály adta lehetőségünk alapján a polgári védelmi szervezetekhez való önkéntes 
csatlakozást a helyi médiák bevonásával propagáltuk.  
 
Az 50/2013. BM OKF Főigazgatói intézkedés alapján megalakítottuk a Csongrádi 
Járási Csongrád Mentőcsoportot 36 fővel, melynek felkészítése és rendszerbe állító, 
valamint minősítő gyakorlatát szeptember 28-án végrehajtottuk. A minősítés 
„megfelelő” lett.  
A lakosság köréből 20 fő, a felgyői polgárőrség köréből 5 fő, a csanyteleki 
polgárőrségtől 6 fő és a tömörkényi polgárőrség állományából 3 fő csatlakozott a 
mentőcsoporthoz. Így a Csongrád Mentőcsoport teljes létszám 36 fő lett, melyből 
két fő a katasztrófavédelem hivatásos állományából került ki. (1. sz. ábra) 

 
CSONGRÁD MENTŐCSOPORT  

SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

Járás 
 

Készenléti idő Egység 

Fokozat Óra Megnevezés Létszáma Összesen Megalakítási helye 
C 
 

S 
 

O 
 

N 
 

G 
 

R 
 

Á 
 

D 

Gyors 3 Vezetési egység 
 

3 
 

3 Polgármesteri Hivatal 
Csongrád, Kossuth tér 7. 

Gyors 12 Lakosságvédelmi 
egység 5 5 Polgármesteri Hivatal 

Csongrád, Kossuth tér 7. 

Gyors 12 Műszaki egység 
 21 21 

Polgármesteri Hivatalok 
(Csongrád,Tömörkény, 

Felgyő, Csanytelek) 

Gyors 12 Logisztikai 
egység 7 7 Polgármesteri Hivatal 

Csongrád, Kossuth tér 7. 

 
Gyors 

összesen 
3 
12  3 

33 36 
 

  
  
 Szervezetek létszáma mindösszesen: 36   

 
     1.számú ábra 

 
A köteles polgári védelmi szervezetek közül 2013. évben Felgyő községben történt 
felkészítés. A beosztási névjegyzék alapján a közbiztonsági referens a címzetteknek 
határidőre eljuttatta a megjelenési kötelezettségről szóló határozatokat, mely alapján 
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november 30-án a felgyői Könyvtárban a szervezet tagjainak alap- és szakkiképzést 
tartottunk. A megjelenési arány 92% volt.  
 
 
 

3.3  Lakosságvédelmi tevékenység  
 A katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján az illetékességi területünkhöz tartozó 

települések mindegyike II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt és rendelkeznek az új 
típusú veszély-elhárítási tervekkel és az előírt Digitális adattárral.  

 
 

 Supervisori ellenőrzés keretében II. negyedévben a székhelyváros közintézmények 
befogadó helyeit jártuk végig, összesen 16 helyszínen. A felmérésről minden esetben 
jegyzőkönyvek készültek.   

 
 Az elhanyagolt fák, fasorok állapotának vizsgálata során a 2012. évben supervisori 

ellenőrzés keretén belül meghatározott kötelezettségek teljesítésének visszaellenőrzése 
tárgyában a III. negyedévben visszaellenőrzések  során megállapítást nyert, hogy mind 
az önkormányzatok, mind a közútkezelő elvégezte a számukra meghatározott 
feladatokat.   

 
 A helyi Földhivatal munkatársaival közösen a vegetációs területeken határszemléket 

tartunk, melyek érintették a tavalyi évben szabadtéren keletkezett tüzesetek helyszíneit 
is.  

 
 A katasztrófavédelmi szúnyoggyérítés keretén belül két alkalommal (Csongrád, 

Csanytelek) ellenőriztük a földi irtás megvalósulását, melyről mindkét esetben 
jegyzőkönyvet vettünk fel.  

 
 A lakosság tájékoztatásánál a nyári kánikulai helyzetre és a téli közlekedésre való 

felkészülés érdekében- különös tekintettel a követendő magatartási szabályokra- a 
Csongrádi HTP lakossági tájékoztató anyagot biztosított az önkormányzat részére, 
melyeket mind a város honlapján (www.csongrad.hu), mind a helyi kábel tévében és a 
havonta megjelenő Csongrádi Hírek újságban is közzétettek. 

 
 A mentesítő-fertőtlenítő kapacitásokról szóló nyilvántartásunk nem változott. 

Csongrádi kistérségben mindösszesen az alábbi kapacitásokkal számolhatunk: 
           „M” típusú  „T” típusú 

Személymentesítés:         174 fő/óra,  192 fő/óra 
Anyagmentesítés:            60 kg/óra,  76 kg/óra 
Gépjármű-mentesítés:         2 gépjármű/óra  21 gépjármű/óra 

 
 HVB alakuló ülés időpontja 2013. január 28. volt. Ezt követően 02. 28-án ár- és 

belvízvédekezéssel kapcsolatos munkaértekezlet, október 14-én Active Quardian 
gyakorlat keretén belül rendkívüli, míg április 03-án és december 11-én rendes ülés 
került megtartásra. Az ülések kezdeményezésére fokozott figyelmet fordítottunk, s a 
meghívókban szerepeltetett napirendi pontoknak megfelelő előterjesztéseket 
határidőre minden alkalommal elkészítettük.  
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 A téli időjárásra való felkészülés keretében végrehajtott feladatok között szerepelt: 
 

- 2013. november 18.-án kezdeményeztük a téli időszaki felkészítés feladatainak 
napirendre tűzését a HVB ülésén, különös tekintettel az érintett szervek által adott 
tájékoztatásra.  

 
- A közbiztonsági referensek bevonásával gondoskodunk a téli időjárás kezelésébe 

bevonható települési polgári védelmi szervezetek tagjainak, valamint lebiztosított 
technikai eszközök adatbázisainak, határozatainak aktualizálásáról. Minden esetben 
felkészítettük a közbiztonsági referenseket is a várható feladatokra.  
 

- Az illetékességi területünkhöz tartozó települések polgármesteri hivatalaihoz a 
lakosság tájékoztatásával kapcsolatban rövid anyagot juttattunk el, azzal a kéréssel, 
hogy a helyi sajátosságokat figyelembe véve a település honlapján, kábeltévén, 
újságban tegyék közre. 

 
- A települések Digitális adattáraiban szerepel a Melegedő helyek listája, befogadási 

kapacitással, elérhetőségekkel egyaránt. Az adattárak pontosításra kerültek. December 
közepén településenként szúrópróba alapján 1-1 melegedő helyen helyszíni szemlét 
tartottunk, melyről minden esetben jegyzőkönyvet vettünk fel.  
 

- A várhatóan veszélyessé váló útszakaszok bejárását 2013. november 20-án hajtottuk 
végre, melyre a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Rendőrkapitányság képviselőjét a 
közös bejáráson való részvétel érdekében meghívtuk.   

 
- A Városellátó Intézet gépszemléjén december 09-én a rendőrség képviselőjével együtt 

részt vettünk.   
 

- A Csongrád Mentőcsoport téli védekezésénél bevonható a Műszaki egység kézi és 
gépi csoportja, összesen 21 fővel. A működéshez szükséges technikai eszközök 
gépszemléit 2013. november 30-ig végrehajtottuk.  
Megállapítást nyert, hogy 3 db terepjáróval, 3 db pótkocsis traktorral, 1 db 
homlokrakodó géppel, és 1 db nyitott billenős kisteher gépjárművel szükség esetén 
rendelkezésre áll.  
 

- Az önkormányzatok műszaki-mentési képességének, valamint elhelyezési, élelmezési 
és fűtőanyag kapacitása felmérésre került.  

 
- Az illetékességi területünkön futó fő- és mellék útvonalak forgalma miatt az érintett 

településeken az ideiglenes parkolási lehetőségeket felülvizsgáltuk. A közlekedési 
útvonalakat érintően szükség parkolóhelyként javasoltuk kijelölni: 
 Csongrádon: Uhrin Transport Kft Telephelye (6640 Csongrád, Szegedi út 45. 

63/483-784; 30/ 9580-001) 46o41’45.66” É     20o08’31.04”K 
 Csanyteleken: Sportpálya, 6647 Csanytelek, Bercsényi út 7. (Kurucz Zoltán) 

46o36’26.38”É  20o06’31.63”K 
 Tömörkényen: Sportpálya, 6646 Tömörkény, Kossuth L. u. 118. (Bánfi Sándor) 

EOV: 20.041271   46.614358 
 Felgyőn: Sportpálya, 6645 Felgyő, József Attila u. (Horváth Lajos)  

o EOV: 20.104143   46.5664055 
 Az ATI-VIZIG ár-és belvízvédelmi műtárgyainak őszi felülvizsgálati megtörténtek, 

melyre a katasztrófavédelmem helyi szervei meghívást kaptak. A vízügyi igazgatóság 
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kezelésében lévő, velük közösen végrehajtott ár-és belvízvédelmi védművek, védelmi 
szakaszok, gát-és csatornaházak megtekintése történt.  

            10.05. számú árvízvédelmi szakaszon: 
 - 10.05/1. számú őrjárás, Kőrös-zugi gátőrház 
 - 10.05/2. számú őrjárás, Mámai réti gátőrház 

      A szemlék során megállapítottuk, hogy a védművek és műtárgyak állapota megfelelő. 
 
 A települések belterületi csapadékvíz-elvezető rendszereinek ellenőrzését az év első 

felében kezdtük el. Március 06-án Csanyteleken 10 utcában, március 12-13.-án pedig 
Csongrád városban 6-6 utcában a belvízelvezető árkok ellenőrzése történt meg, mely 
során kötelezést nem állapítottunk meg.  
Az ellenőrzésekről minden esetben jegyzőkönyvet vettünk fel  
Az őszi időszakban visszaellenőrzésekre kiemelt figyelmet szenteltünk. Utóellenőrzés 
keretén belül 2013. október-november hónapban az ATI-VIZIG Csongrádi 
Szakaszmérnökség szakaszmérnök-helyettesével közösen végrehajtottuk a járás 
illetékességi területen lévő településeken az önkormányzatok kezelésében lévő 
belvízvédelmi létesítmények műszaki állapotának felülvizsgálatát.  

   
  Település   Végrehajtás időpontja 
   Csongrád      2013. október 11. 
   Felgyő      2013. október 21. 
  Csanytelek      2013. október 30. 
  Tömörkény     2013. november 07. 
 

A felülvizsgálat során, a települések vízelvezetés szempontból - frekventált 
területeinek vizsgálatát végeztük. A felülvizsgálatokról jegyzőkönyvek készültek. 
Csongrádon város esetében megállapításra került, hogy a belvízvédelmi csatornák és 
azok tartozékai (műtárgyak) egy része felújításra, javításra szorul. További 
fejlesztések érdekében a település pályázatot nyújtott be „Csongrád Város 
belvízelvezető rendszerének fejlesztése” címmel melyet sikeresen meg is nyert.  A 
szemle idején az északi városrész csapadékvíz átemelője (Thököly utcai) felújítás alatt 
állt, illetve továbbra is a célkitűzések között szerepel az alsóvárosi záportározó 
üzembiztossá tétele. Felgyőn, Csanyteleken, és Tömörkényen a csapadék, és belvíz 
elvezető csatorna- hálózat, „normál” időjárási viszonyok között alkalmas a felszíni 
vizek befogadására, továbbítására.  

 
 
3.4  Minősített időszaki tevékenység 

A Csongrádi HTP értesítési és összesített készenlétbe helyezési tervei a híradó 
ügyeleten rendelkezésre állnak, pontosításuk folyamatosan történik. 
 

- Csongrádi HTP értesítési terv száma: 571-1/2012/Csongrád HT 
Utolsó pontosítás dátuma: 2013. 08. 24. 
Csongrádi HTP összesített készenlétbe helyezési terv száma: 571-
2/2012/Csongrád HT 
Utolsó pontosítás dátuma: 2013. 10.01. 

 
A volt Polgári Védelmi Iroda minősített terveit a Csm-i KVI ügydarab alapján az 
igazgatóságra beszállítottuk.  
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3.5  Gyakorlatok, gyakorlások (parancsnoki és törzsvezetési, készségfejlesztő, ellenőrző, 

értesítési és készenlétbe helyezési) 
- 2013. február 22-én a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság törzsvezetési 

gyakorlatot tartott.  
- Az árvíz elleni felkészülési tevékenységsor keretében az OKF riasztási és 

kommunikációs gyakorlatot hajtott végre 2013. 02. 28-án, a HTP hivatalos 
helyiségében részt vett a Csongrád Járási Hivatal hivatalvezető-helyettese és a 
Csongrádi Rendőrkapitányság vezetője is.  

- Október hónapban Active Qaurdian nukleáris, míg november 28-29-én 
törzsvezetési gyakorlat került végrehajtásra.  

 
3.6 Beavatkozások: 

- 2013. június 05-től június 13-ig 11 fővel részt vett állományunk a dunai árvízi 
védekezésben 

 
3.7  Lakosság-felkészítési tevékenység 

Katasztrófavédelmi felkészítések a módosított 62/2011 (XII.29) BM rendelet, 
valamint a belső szabályozók alapján történnek.  

 
1. HVB elnökének, tagjainak, jegyzők felkészítése: 
A HVB Éves Munka – és Ellenőrzési terve alapján a HVB elnökének, tagjainak, 
jegyzők, védelmi igazgatásban dolgozók felkészítése 2013. II. félévre lett tervezve, 
de a jogszabályi meghatározások alapján 2014. évben lesz aktuális. 
  
2013. április 30-án a HVB Katasztrófavédelmi Munkacsoport megalakult és 
elfogadásra került az Ügyrend is. Szántai Zsolt tű. szds. a KMCS vezetője 
felkészítő foglalkozást tartott a tagoknak.  
A rendkívüli téli időjárási viszonyok során lehetséges feladatokról tartott a vezető 
értekezletet 2013. november 21.-én. A HVB KMCS tagok közül a közútkezelő, a 
népegészségügyi szakigazgatási szerv és a rendőrség képviselőjével, a témával 
kapcsolatos egyeztető megbeszélés történt.  
 
2. Közbiztonsági referensek:  
A csongrádi kistérség minden településén közbiztonsági referens lett kijelölve, 
akik a 30 órás alapképzést és vizsgát még 2012. évben teljesítették. A 
továbbképzésük szeptember 19-én megtörtént.  
A kirendeltség által meghatározott időpontokban, - negyedévenként - a 
kirendeltségi szintű értekezleteken részt vesznek, a kapott feladatokat határidőre 
elvégzik. 
A referensek helyettesítésére járási szinten 1 főt jelöltek ki Csongrád városban.  A 
„helyettes” alapképzése és vizsgáztatása sikeresen zajlott.  

 
3. Köznevelésben részt vevők 

- Járási szinten 2013. november 19 –n 1 fő, a - tankerületi igazgató képviseletében 
vett részt a kistérségi iskolák pedagógusi felkészítését szolgáló egyeztető 
megbeszélésen.  
 
Csongrád Megyei KVI 238-1/2013/Ált. számú ügyirata alapján a Csongrádi HTP 
2013. február 15-én a járási általános és középiskolák körében meghirdette a 
felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny helyi fordulóját.  
A versenyre három általános és két középiskolai csapat jelentkezett.  
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Felkészítő anyag biztosításán túl a HTP 2013. március 25-én és 27-én személyes 
konzultáció formájában segítette a tanulókat.  
 
A jóváhagyott Levezetési Terv alapján a helyi forduló a HTP-n 2013. 04. 08-án 
került megtartásra, mely során a tanulók 60 kérdésből álló teszt kitöltésével adtak 
számot tudásukról.  
 
Helyi  verseny eredménye:  

- általános iskolás csapatok közül: KIK Gr. Széchenyi Általános Iskola és 
Diákotthon 

- középiskolás csapatok közül: CSOK Batsányi János Gimnázium és 
Szakközépiskola jutott tovább a megyei fordulóra. 

  
Mivel időközben a megyei verseny időpontja április 16-ra változott, így a 
nyertes középiskolás csapat nem tudott a versenyen részt venni. A középiskolás 
csapatok közül a megyei versenyen: a CSOK Sághy Mihály Szakképző Iskola, 
Középiskola és Kollégium csapata képviselte városunkat.  
 
Megyei Verseny eredménye: 

- KIK Gr. Széchenyi Általános Iskola és Diákotthon 2. helyezés 
- CSOK Sághy Mihály Szakképző Iskola, Középiskola és Kollégium 

csapata 6. helyezést ért el.  
 

 Ifjúságfelkészítés, megelőzés céljából a tűzoltó laktanyát az I. félévfolyamán a 
kistérség oktatási tagintézményei előre megbeszélt időpontban (Nyílt nap május 6-8.) 
látogatták meg, de társadalmi igény is van arra, hogy a katasztrófavédelem a 
gyermekeket is érintő városi, intézményi rendezvényeken képviseltesse magát. Ilyen 
formában közel 870 gyermekkel kerültünk kapcsolatba. 
 

 A nyári hónapokban a járás területén három alkalommal előadás keretében ismertettük 
meg az általános iskolás táborozókat a veszélyhelyzet során alkalmazható magatartási 
szabályokkal és a segítségkérés helyes módjával, ami 87 fő tanulót érintett. 

 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák feltételéül szolgáló közösségi 
szolgálat teljesíthetővé vált a hivatásos katasztrófavédelmi szervezeteknél, -így a 
Csongrádi HTP-n is. A 2012/2013. tanévre vonatkozóan három középiskolával 
született együttműködési megállapodás, mely során 2013. február 01-től december 31-
ig 42 diák élt a HTP-n való teljesítés lehetőségével.  
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4. Tűzoltás, műszaki mentés 
 

4.1  Katasztrófavédelmi események 
 

A 39/ 2011 (XI. 15) BM rendelet 51 §, és a 115/2011 BM OKF Főigazgató intézkedése 
alapján parancsnokságunk működési területén 16- tűzvédelmi szempontból kiemelt 
fontosságú- létesítmény került kijelölésre. A kijelölt létesítményekre a Tűzoltási 
Műszaki Mentési Tervek 2012. évben elkészültek, azokat a Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság elfogatta. A Tűzoltási Műszaki Mentési Terveket 
2013. év novemberében felülvizsgáltuk, pontosítottuk, melyet a Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója jóváhagyott. 

A 2013. év január 01-től december 31-ig a parancsnokságunk működési területén az 
alábbi katasztrófavédelmi események történtek: 
A Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság működési területéhez tartozik 
Csongrád város, (Csongrád-Bokros), Felgyő, Csanytelek, Tömörkény és Baks 
közigazgatási területe. A Csongrád- Nagyréti területet 2013. év első félévében a 
Kunszentmártoni HTP működési területéhez csatolták. 
A mentő tűzvédelmet tekintve tűzoltóparancsnokságunk működési területén 2013. év 
január 01.-től, december 31-ig 132 db. katasztrófavédelmi esemény történt. A 
káresetekből 52 tűzeset; 75 műszaki mentés, 5 esetben utólagos volt. Az 52 tűzesetből 
7 esetben téves; 0 esetben szándékosan megtévesztő, és 1 esetben kiérkezés előtt 
felszámolt káresemény volt, és 1 esetben indult tűzvizsgálati eljárás. A 75 műszaki 
mentésből 1 esetben téves; 0 esetben szándékosan megtévesztő és 1 esetben kiérkezés 
előtt felszámolt káresemény volt. 

 

  
A 127 db. Riasztással járó káresemény közül 103 esetben I-es riasztási fokozattal, 24 
esetben I-es KIEMELT riasztási fokozattal járó beavatkozás történt. Veszélyes 
anyaggal kapcsolatos beavatkozás 2 esetben történt, egy esetben gázvezeték szakítás, 
egy esetben pedig szénmonoxid következtében alakult ki. Segítségnyújtásra 2013. 
évben, 11 esetben vonult állományunk. A 11 esetből 4 esetben Szentes, 1 esetben 

Katasztrófavédelmi események 2013. évben
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Szeged, 5 esetben Kiskunfélegyháza, és 1 esetben Kecskemét területére történtek a 
vonulások. 

 
Közérdeklődésre számottevő események tekintetében szükséges megemlíteni a 
2012. 02. 28.-án keletkezett káreseményt, ahol a jelzett helyen Volvo típusú (LXT-
355) nyerges vontató és egy Ford típusú szgk. (ECN-600) frontálisan ütközött. A 
szgk.-ba egy férfi utazott, aki a roncsba beszorult és a helyszínen elhunyt. A kamion 
vezetője könnyebb sérüléseket szenvedett. A mentés ideje alatt teljes útzár volt 
érvényben. Riasztási fokozat I-es. 
  

 
Káresemények hónapok szerinti megoszlása: 

 

Hónap Tűzeset  Műszaki 
mentés  

Jellemző beavatkozásokBeavatkozások 
összes költsége 

Január 3 4 téli időjárás 105.924 
Február 3 4 téli időjárás 98.090 
Március 1 13 téli időjárás 220.466 
Április 7 5 vegetációs tüzek 246.104 
Május 2 5 vegetációs tüzek 233.452 
Június 2 7 vegetációs tüzek 89.932 
Július 9 9 vegetációs tüzek 464.639 
Augusztus 11 5 vegetációs tüzek 477.182 
Szeptember 4 12 időjárási jelenségek 337.737 
Október 5 2 lakóépület 142.589 
November 2 4 időjárási jelenségek 170.348 
December 8 5 lakóépület 363.912 

 

 
 
 

Káresemények hónapok közötti megoszlása 2013. évben
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Beavatkozások a működési terület települései szerint (téves jelzéssel, és utólagossal 
együttesen): 

 

Helység Tűzeset (57) Műszaki mentés  
(75) 

Csongrád 43 66 
Csongrád- Bokros 3 1 
Csanytelek 4 7 
Felgyő 5 1 
Tömörkény 1 0 
Baks 1 0 
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Tűzesetek és Műszaki Mentések hónaponkénti megoszlása a 2013. évben
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Megmentett, sérült, elhunyt személyek a beavatkozások során: 
 

 Tűzeset Műszaki mentés Összesen 
Megmentett 
személy 

0 2 2 

Sérült személy 1 2 3 
Elhunyt személy 0 2 2 
Tűzoltó 0 0 0 

 

Tűzesetek száma települések szerint 2013. évben
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Beavatkozások helyszíne szerint: 
 

Helyszín Alkalom 
Otthon jellegű 42 
Egészségügyi, szociális 
létesítmény 

1 

Közterület 25 
Közút 28 
Közlekedési létesítmény 2 
Kereskedelmi, szolgáltató 
létesítmény 

1 

Nevelési, oktatási létesítmény 2 
Mezőgazdasági létesítmény 1 
Tárolási létesítmény 1 
Tűzeset szabad területen 19 
Egyéb 2 

 
 
 
 
 
Műszaki mentések fajta szerint: 
 

Fakidőlés 19 
Elemi csapás - 
viharkár 

12 

Közúti baleset 16 
Egyéb 9 
Eltűnt személy 
keresése 

1 

Életmentés 3 
Épületomlás, magas 
épület baleset 

2 

Gázszivárgás 1 
Szénmonoxid 
mérgezés 

1 

Omlásveszély 2 
Állatbaleset 1 
Vízkár 7 
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Az események felszámolásában közreműködők: 
 

Közreműködő Alkalom 
Rendőrség 42 
Mentők 14 
Közútkezelő 1 
Elektromos művek 9 
Gázművek 2 
Magánszemély 4 
Önkormányzat 3 
Környezetvédelem 1 
Egyéb 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tűzvizsgálat indult: 1 esetben 
 

Ok Alkalom Esemény azonosítása 
Bűncselekmény 
gyanúja 

1 2013.04.11. Csongrád Madách Imre u. 7. sz. előtt 
fémtárgyak, hulladékok égtek 
Azonosító szám:16717 
 

 
 
 
 
 
Technikai állománytábla: 

Típus Gyártmány Életkor /év 
gépjárműfecskendő Mercedes Benz Rosenbauer TLF 2000 AT 15 
gépjárműfecskendő Renault Kerax 42019 7 
tartalék gépjárműfecskendő Steyr Bronto TLF 2000 20 
ügyintéző gépjármű LADA NIVA  13 
ügyintéző gépjármű Renault Megan 11 
tűzoltásvezetői gépjármű LADA NIVA 13 
utánfutó LADY6 Selejtezés 

alatt 
utánfutó 400-7491 2 
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4.2  Tűzvizsgálat 
 

Működési területünkön 1 db tűzvizsgálatra került sor.  
Minden tudomásunkra jutott tűzeset során a kötelező adatgyűjtést elvégeztük az erre 
rendszeresített formanyomtatványon illetőleg a Tűzoltási Műszaki Mentési Adatlapon. 
A tűzeseti statisztikai adatszolgáltatást folyamatosan végezzük. A Hatósági 
Bizonyítványok kiadását a Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség végezte.  

 
 
4.3  Propagandamunka 
 

A tűzoltóság munkájának, felszereléseinek, a tűzoltók életének megismertetését, a tűz- 
és káresetekről való tájékoztatást, a tűzveszélyekre való figyelemfelhívást fontos 
tűzmegelőzési feladatnak tartottuk 2013. első félévében is.  
Az óvodák, általános iskolák, középiskolák és a lakosság részére egész évben laktanya 
látogatási lehetőséget biztosítottunk. Az általános- és középiskolák részére kiírt 
katasztrófavédelmi és tűzvédelmi vetélkedő lebonyolításában, valamint a gyerekek 
felkészítésében is részt vettünk. 
A környező települések polgármesteri hivatalainak figyelmét folyamatosan felhívjuk, 
hogy az aktuális tűzvédelmi információkat a helyileg szokásos hírközlési módon a 
lakossággal közöljék.  
Felkérésre ifjúságfelkészítés keretében előadásokat is tartottunk iskolákban, 
óvodákban. Az előadások témája elsősorban tűzvédelmi oktatás, de minden esetben a 
napi, az évszaknak megfelelő, és a foglalkozáshoz, valamint az életkorhoz igazodó 
sajátosságokat, aktualitásokat is hangsúlyoztuk. 
2013. 05. 06-08-ig Tűzoltóság Napja alkalmából nyílt napot rendeztünk 
parancsnokságunkon, melyre a működési területünkön lévő oktatási intézményekből 
közel 300 fő fiatal érkezett. 

 
 
 
Kérem jelentésem elfogadását! 
 
 
 
Csongrád, 2014. május 27. 
. 
 

Tisztelettel: 
         
 
 Szabó Bogár Imre tű. őrgy. sk. 
 parancsnok 


