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Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő testület! 
 

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 be-
számol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-tes-
tületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az 
azzal kapcsolatos feladatokról.” 
 
A fent idézett törvényi kötelezettségnek eleget téve az alábbi beszámolót terjesztem a Tisztelt Kép-
viselő Testület elé: 
 

I. A Csongrádi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság részére 2018. évben 
meghatározott legfontosabb célkitűzések 

 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. 
 Járási, valamint a települési önkéntes mentőszervezetek munkájának segítése, részükre 

gyakorlatok szervezése, ezen szervezetek pályázati lehetőségeinek támogatása. 
 A közösségi szolgálat katasztrófavédelmen belüli teljesítésének széleskörű, eredményes és 

hatékony végrehajtása. 
  A készenléti szolgálatot ellátók hatósági szemléletének erősítetése, hatékonyabb 

együttműködés a Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztályával. 
 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 Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzvédelmi, iparbiztonsági és polgári védelmi 

hatósági munkájának segítése. 
 A katasztrófavédelmi műveletek során történő beavatkozások hatékonyságának növelése. 
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I. Vezetés, irányítás, együttműködés területe 
 
A Csongrádi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységét a Szentesi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség irányítása és szakmai felügyelete alatt hajtotta végre. A szervezeti teljesít-
ménycélokat feladataink tervezésébe és végrehajtásába beépítettük, kiemelt figyelmet fordítottunk 
a jogszabályok, BM OKF Főigazgatói Intézkedések, Csongrád MKI Igazgatói Intézkedések és a 
vonatkozó szakmai szabályzók maradéktalan betartására. A működési költségek csökkentése, 
alacsony szinten tartása érdekében optimalizáltuk a helységek használatát, a karbantartások, felül-
vizsgálatok gondos tervezésével és végrehajtásával biztosítottuk a gépjárműveink folyamatos 
működőképességét, bevethetőségét. A készenléti állomány elhelyezési körülményeinek javí-
tása érdekében a szükséges anyagokat és eszközök beszereztük, a laktanyánkban újabb helyiségek 
felújítását készítettük elő. Az állomány egészségügyi állapotának folyamatos megőrzését, a fi-
zikai állóképesség fejlesztését sportesemények szervezésével, sporteseményeken való részvétel 
biztosításával és a napi kiképzési tematikába épített sportolási lehetőségek biztosításával segítettük 
elő.  
 
Működésünkhöz szükséges szervezeti kapcsolatainkat ápoltuk, együttműködéseinket erősítettük. 
A jó munkahelyi légkör segítése érdekében közösségi rendezvényeket szerveztünk, a csoportren-
dezvények megtartását elősegítettük. A 2018-as év sajátossága volt, hogy Kalmár Károly tű. alez-
redes, parancsnok úr előterjesztette jogszabályban biztosított rendelkezési állományba vonulási 
kérelmét, így a parancsnoki beosztás átadás-átvételével kapcsolatos feladatellátásra is felké-
szültünk, a szervezet valamennyi munkatársa felkészítésre került, az átadás-átvétellel kapcsolatos 
feladatokat elvégeztük.  
 
Az év utolsó két hónapjában megbízott vezetőként, a folyamatban lévő feladatok maradéktalan 
elvégzése, a személyi állomány megismerése, a vezetési, irányítási feladtok ellátásához szükséges 
belső és külső kapcsolatrendszer kiépítése, és a következő év tervezési feladatainak elvégzése volt 
a célom. A rendelkezésre álló humán erőforrást, a technikai felszereltséget, az elhelyezési körül-
ményeket, a szervezet térségben betöltött szerepét megismerve kijelenthetem, hogy a Csongrádi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság eredményes, hatékony működéséhez a feltételek biztosí-
tottak. Kiemelkedő közösségi értékekkel bíró, szakmailag jól felkészült, többségében jól motivált, 
hivatása iránt elkötelezett kollégák állnak készen a katasztrófavédelmi feladatok ellátására.  
 
Társadalmi kapcsolataink erősítése érdekében valamennyi település részére egységes elvek alapján 
szerkesztett beszámolót /tájékoztatót készítettünk, a működési területünkön lévő települések kép-
viselő testülete részére beszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk. A székhely település tes-
tületi ülésein folyamatos jelenléttel biztosítottuk a személyes kapcsolattartást a képviselő-testületi 
tagok részére is. A kapcsolattartás másik meghatározó eleme a közbiztonsági referensi rendszer. 
Minden településen kiképzett közbiztonsági referens segíti a katasztrófavédelmi feladatok ellá-
tását, és az együttműködést. 
 
Parancsnokságunk önálló sajtótevékenységet nem folytat. A média megjelenések elősegítése ér-
dekében a megyei sajtószóvivő részére anyagokat készítünk elő, illetve a sajtómegkereséseket to-
vábbirányítjuk. 2018. évben szolgálati kötelmekkel összefüggő baleset állományunk tekinteté-
ben nem volt.  
Jövőbeli feladatomnak tekintem a közösség erősítését, a munkaerő-megtartó képesség növelése 
érdekében az elhelyezési körülmények javítását, a felkészítő gyakorlatok magas szintű végrehaj-
tásával a katasztrófavédelmi eseményekre történő hatékony felkészülést. 
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II. Szakmai tevékenység 
 

Működési területünkön létesült súlyos káresemény-elhárítási terv készítésére kötelezett új ipari 
létesítményre kidolgoztuk a beavatkozási segédleteket, soron kívül helyismereti foglalkozást haj-
tottunk végre, hogy a veszélyes anyag felhasználással, veszélyes áruszállítással kapcsolatos ka-
tasztrófavédelmi eseményekre felkészüljünk. 

 
II.1 Tűzoltási szakterület 

 
Tűzoltás, műszaki mentés 
 
Katasztrófavédelmi események 
A Csongrádi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a törvényben előírt tűzoltási és műszaki mentési 
tevékenységét az érvényben lévő normák előírásai alapján végezte. A 2018-as évben meghatáro-
zott feladatainkat maradéktalanul végrehajtottuk.  
A katasztrófavédelmi eseményeket a tűzoltóság irányítói és beavatkozó állománya a vonatkozó 
intézkedésekben foglaltak alapján szakszerűen és fegyelmezetten felszámolta. A rendelkezésre 
álló technikai eszközök, szakfelszerelések, egyéni védőfelszerelések elegendőek és alkalmasak 
voltak a beavatkozások során felmerült feladatok megoldására, a káresetek balesetmentes felszá-
molására. 

A Csongrádi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területéhez tartozik Csongrád város, 
Csongrád-Bokros, Felgyő, Csanytelek, Tömörkény közigazgatási területe. A mentő tűzvédel-
met tekintve tűzoltó-parancsnokságunk működési területén 2018. évben 163 db katasztrófavé-
delmi esemény történt. A káresetekből 91 db tűzeset; 72 db műszaki mentés volt.  

 

 
A 163 db katasztrófavédelmi eseményből beavatkozást igénylő esemény 128 db, kiérkezés előtt 
felszámolt 8 db, téves jelzés 21 db, utólagos jelzés 4 db és szándékosan megtévesztő jelzés 2 db 

Csongrád HTP 2018. évi beavatkozást igénylő 
esetszámai:

67

61

2

21

8 4

Műszaki mentés
Tűzeset
Szándékosan megtévesztő jelzés
Téves jelzés
Kiérkezés előtt felszámolt
Utólagos  jelzés
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volt. A 91 db tűzesetből 61 db tűzeset beavatkozást igénylő volt, 4 esetben utólagosan jeleztek 
tüzet, 19 esetben téves jelzés történt; szándékosan megtévesztő jelzést 2 esetben adtak, és 6 esetben 
kiérkezés előtt felszámolták a káreseményt. A Csongrádi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság mű-
ködési területén tűzesetek kapcsán 1 esetben indult tűzvizsgálati eljárás. 
 

 
 
A 72 db műszaki mentésből 67 esetben műszaki mentési beavatkozást igénylő, 2 esetben téves; 
3 esetben kiérkezés előtt felszámolt káresemény volt, szándékosan megtévesztő jelzés és utólagos 
jelzés nem volt.  
 

 

Beavatkozást igénylő tűzesetek száma 
településenként:

41

6
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8
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Csongrád 

Csongrád-Bokros

Csanytelek

Felgyő

Tömörkény

Beavatkozást igénylő műszaki mentések száma 
településenként:
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Készenléti egységünknek 2018. évben kémény okozta tűzesethez nem kellett vonulnia. Szén-
monoxiddal kapcsolatos káresethez 1 esetben, és gázszivárgással kapcsolatos káresethez is 1 
esetben vonultunk. 
 
Beavatkozást igénylő események gyakorisága havi bontásban: 
 

 
Rendkívüli időjárással összefüggő káresemények 
Viharral, rendkívüli időjárással kapcsolatban három káresemény történt. A hírtelen lehullott 
nagymennyiségű csapadék következtében 2018.07.23-n Csanytelekről és Tömörkényről érkezett 
lakossági bejelentés a 112 segélyhívó számra, miszerint a rendkívüli nagy mennyiségű és hírtelen 
lehullott csapadékot a csapadékvíz-elvezető rendszerek és talaj nem volt képes befogadni, így az 
ingatlanokba befolyt a víz. 2018. 08. 14-n Csongrádon, egy Katona József utcai lakóingatlanba 
folyt be az esővíz, és tett a tulajdonos lakossági bejelentést a területi szervünk felé. A bejelentések 
a Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelőjének irányításával, a Csong-
rádi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság katasztrófavédelmi megbízottja által minden esetben ki-
vizsgálásra kerültek. Lakosságvédelmi intézkedésre egyik esetben sem volt szükség. 
 
Technikai állománytábla, szerállomány: 
 

Technikai állománytáblánkban változás nem történt, a tűzoltóság továbbra is két szerrel (egy gép-
járműfecskendővel, és egy vízszállító szerrel) áll készenlétben feladatai ellátására. 2018-ban 
szerállományunk egy hazai gyártású, a kor követelményeinek mindenben megfelelő HEROS 
Aquadux –X 4000 R16 gépjárműfecskendővel újult meg. A szer üzemeltetéséhez, készenlétben 
tartásához, használatához szükséges feladatokat elvégeztük, a gépjárművezetők a szükséges kép-
zési feladatokat végrehajtották, típusvizsgákat teljesítették. A gépjármű elhelyezéséhez szükséges 
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volt a laktanya szertárának átalakítása, mely a Csongrád MKI Gazdasági Igazgató-helyettesi szer-
vezet Műszaki Osztály szervezésében és felügyeletével határidőre elkészült. Szükséges volt a szer-
állások térbeni bővítése, a megfelelő épület,- kihajtó, -terepkapcsolat kialakítása. Az építkezés után 
a tűzoltószerek elhelyezéséhez biztonságos szerállások kerültek átadásra. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tűzvizsgálat 
 
Illetékességi területünkön 1 db tűzvizsgálat elrendelésére került sor. Egy ipari létesítményben ke-
letkezett tűzesetet követően került a vizsgálat megindításra. A vizsgálat során tapasztaltakat a lé-
tesítmény biztonsági szakemberei is hasznosították, mely elősegítette a további biztonságos mű-
ködés, működtetés feltételeit. 
 
Kiképzési, felkészülési feladatok 
 
Az éves és havi, valamint ciklusos kiképzési terveink, gyakorlatterveink elkészítése, jóváhagyása 
megtörtént. A tervezésnél figyelembe vettük a korábbi évek tapasztalatait, a központi szakmai 
ajánlásokat. A személyi állomány képzésénél alapvetően a gyakorlatiasságot, a területen jelentkező 
feladatok készségszintű végrehajtását szolgáló foglalkozásokat terveztünk. Az állomány az elmé-
leti és gyakorlati képzési rendszer követelményeit megértette és azt folyamatosan végrehajtja, mely 
rendszeresen ellenőrzésre is kerül. A kiképzési ciklusok és a féléves és éves oktatási szakaszok 
végén az erre a célra rendszeresített e-learning felületen a vizsga követelménynek valamennyi 
készenléti jellegű szolgálatot ellátó tűzoltó eleget tett.  
A tűzoltói hivatás gyakorlásához elengedhetetlenül fontos a jó fizikai állóképesség, mely megtar-
tásához, fejlesztéséhez hozzájárulnak az éves képzési tervben biztosított sportfoglalkozások vég-
rehajtása is. A szabadban történő sportolás lehetősége kiválóan biztosított a tűzoltóink számára, 
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a közelben lévő sportpálya használata is biztosított.  
 
A felkészítő gyakorlatainkat az éves tervezésnek megfelelően hajtottunk végre. Összesen 12 léte-
sítményben szerveztünk az év során a tűzoltási- és műszaki mentési feladatok hatékony végre-
hajtását szolgáló helyismereti foglalkozásokat. A tűzoltás-taktikailag kiemelt létesítményekben 
megtartott helyismereti foglalkozások helyszínének tervezésekor alapvető szempont volt, hogy a 
teljes működési területünk összes településén meg tudjunk jelenni. A foglalkozások végrehajtása 
nemcsak egy létesítmény megismerését szolgálta, hanem a tágabb értelemben vett helyismerete is 
bővült az állománynak, illetve a gépjárművezetőink részére ekkor is lehetőséget biztosítottunk 
vezetési gyakorlatok végrehajtására.  
 
Szituációs begyakorló gyakorlatra négy helyszínen került sor. A Csongrádi Polgármesteri Hivatal, 
a Csongrádi Malom, a Hódmezővásárhelyi SZC Sághy Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépisko-
lája és Kollégium, valamint a MARS Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft létesítményeiben 
szerveztünk tűzoltási- és műszaki mentési szituáció megoldásának begyakorlására foglalkozást. A 
gyakorlatok során törekedtünk a komplex feladatok megoldására, illetve a helyi szakembe-
rekkel való együttműködésre.  
 
Az ellenőrző gyakorlatok szervezésénél törekedtünk az életszerű szituációk, feltevések kialakítá-
sára, valamint arra, hogy a gyakorlat-végrehajtás a beavatkozó állománynak valós helyzethez 
közeli próbatételt jelentsen. A megyei igazgatóság részéről biztosított anatómiai bábu, illetve a 
megfelelő fénytechnikai eszközök nagyon sokat javították a gyakorlatok feltételezéseinek megje-
lenítését. Mindhárom szolgálati csoport részére egyaránt nappali és éjszakai ellenőrző gyakorlatot 
is szerveztünk, összesen hat alkalommal, az alábbi létesítményekben: 
 

MARS Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft 
Csongrád Város Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala 
Tisza Élelmiszer Kft. Csongrádi Malom 
Az ellenőrző gyakorlatokon tűzoltóink jól vizsgáztak, azonban a megszerzett tapasztalatok beépí-
tése szükséges a jövő évi kiképzési terveinkbe. Célom, hogy a ritkábban előforduló mentési szi-
tuációkat, mélyből, illetve magasból mentési feladatok szakszerű végrehajtását, és a sérültek 
mozgatásának szakmai fogásait mélyítsem el a 2019. évre tervezett elméleti és gyakorlati felké-
szítéseken. 
 

II.2 Polgári védelmi szakterület 
 
II.2.1 Főbb kiemelt beavatkozások, veszélyhelyzet-kezelések (polgári védelmi beavatko-

zások és szakfeladatok) 
 
A Csongrádi járás területén kiemelt veszélyhelyzet-kezelési feladat végrehajtására nem került sor, 
a köteles- és önkéntes polgári védelmi szervezetek mozgósítására, igénybevételére nem volt 
szükség, lakosság védelme érdekében történő kitelepítés, kimenekítés nem történt.  
 
II.2.2 Polgári védelmi szervezetek helyzete 

 
A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet alapján, Csong-
rádon 300 fős, Csanytelek, Tömörkény és Felgyő településeken 50-50 fős polgári védelmi szer-
vezet került megalakításra. A polgári védelmi szervezetek alkalmazásához szükséges okmányrend-
szerek (Beosztó határozatok, Megalakítási és Mozgósítási tervek) rendelkezésre állnak.  A 2013. 
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évben megalakult 36 fős Csongrádi Járási Önkéntes Mentőcsoport újra minősítése a 2018. 
szeptember 29-én, a Mindszenten megtartott katasztrófa-felszámolási és együttműködési gyakor-
laton megtörtént. 
 
II.2.3 Lakosságvédelmi tevékenység 
 

a) Veszélyeztetettség felmérés, katasztrófavédelmi osztályba sorolás, tervezés 
 

A polgármesterekkel közösen végrehajtottuk a Csongrádi Járáshoz tartozó települések katasztró-
favédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálatát, melyben változtatás továbbra sem volt indo-
kolt. A járás települései továbbra is maradtak a II. katasztrófavédelmi osztályba besorolva az 
ár- és belvízi veszélyeztető tényezők miatt.  

 

Csongrád településen az RWA Magyarország Kft. (6640 Csongrád, Szegedi út 10.) telephelyén 
tárolt növényvédő szer és műtrágya mennyiségéből kifolyólag Súlyos Káresemény Elhárítási Terv 
készítésére kötelezett, de a város katasztrófavédelmi osztályba sorolásán ez nem változtatott. 
 

b) Polgári védelmi szakterület által végrehajtott ellenőrzések 

Polgári védelmi ellenőrzések keretében járási szinten végrehajtottuk a belterületi csapadékvíz el-
vezető rendszerek (15 db), fák- fasorok (3 db), árvízvédelmi töltések (3 db), téli közúti kockázati 
helyszínek (5 db), lebiztosított technikai eszközök (4 db), mentesítő, fertőtlenítő kapacitások (2 
db), lakossági bejelentések (3 db) ellenőrzését.  Tűzvédelmi jellegű ellenőrzés keretén belül a 
vegetációs területek határszemléit 5 alkalommal hajtottuk végre  
 
 
 
 

c) Lakosságvédelmi tájékoztatás 
 

Lakosságvédelmi tervezéssel kapcsolatban az emberi élet, a lakosság alapvető ellátásának biz-
tosítása, a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak, a kritikus infrastruktúrák védelme és a kataszt-
rófa következményeinek csökkentése érdekében - 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet VI. fejezete 
alapján - a települések rendelkeznek veszély-elhárítási, kitelepítési és befogadási tervekkel. 
2018. évben nem történt olyan káresemény, amely a lakosság részéről egyéni vagy kollektív vé-
delmi módszerek alkalmazását igényelte volna.  
 
Lakosságvédelmi tájékoztatást hajtottunk végre a halálos tűzesetek számának csökkentése 
érdekében, szóróanyagok biztosításával. Az év második felében a Szentesi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség Hatósági Osztályának munkatársaival közösen konzultációs lehetőséget 
biztosítottunk a társasházak tűzvédelmi szabályaival kapcsolatban a közös képviselők, valamint az 
érdeklődő állampolgárok részére. 
 

d) Védelmi igazgatás 
 

A Csongrádi Járási Helyi Védelmi Bizottság üléseinek kezdeményezésére 2018. évben is 
fokozott figyelmet fordítottunk, s a meghívókban szerepeltetett napirendi pontoknak megfelelő 
előterjesztéseket határidőre, minden alkalommal elkészítettük. Rendkívüli ülés nem történt.  
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A védelmi igazgatás részét képező Csongrádi Járás Helyi Védelmi Bizottság Katasztrófavédelmi 
Munkacsoportjának (KMCS) éves értekezlete 2018. október 29-n került megtartásra. Az 
értekezlet fő célja az egyes szervezetek téli időjárásra való felkészülése helyzetének ismertetése, 
az együttműködés fontossága, valamint az adatok egyeztetése volt. A közbiztonsági referensi 
rendszer működése biztosított. A Csongrádi Járás települései közül Csongrádon 2 fő, 
Csanyteleken, Tömörkényen, Felgyőn 1-1 fő közbiztonsági referens van kijelölve. A referensek a 
Szentesi katasztrófavédelmi Kirendeltség által meghatározott időpontokban, - negyedévenként - a 
kirendeltségi szintű értekezleteken részt vesznek, a kapott feladatokat határidőre elvégzik.  
II.2.4  Katasztrófavédelmi gyakorlatok 
 
2018. évben is nagy hangsúlyt kapott a vezetői törzs tagjainak gyakoroltatása, melynek kapcsán 
többször vettünk részt a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által szervezett országos 
gyakorlatokon, melyek során a vízkár-elhárítási, árvízvédelmi feladatokat, valamint rendkívüli téli 
időjárási körülmények során előforduló események felszámolását szimuláltuk. A gyakorlatok jó 
alkalmat teremtettek arra, hogy a katasztrófavédelmi rendszer párhuzamosan a védelmi igazgatási 
rendszerrel is gyakorolhassa feladatait. A Járási Önkéntes Mentőcsoportok összevont újraminő-
sítő gyakorlatára 2018. szeptember 29-én, Mindszenten került sor. A gyakorlat során a tagok szá-
mot adtak az ár- és belvízi védekezési, tűzoltási és műszaki mentési, keresés-kutatási, és kitelepí-
tési-befogadási feladat-végrehajtó képességükről, valamint a mentésben résztvevő egyes kompo-
nensek közötti együttműködés sikeres végrehajtásáról. Ezen feladatokat végrehajtva a Csongrád 
Járási Önkéntes Mentőcsoport az újraminősítést további öt évre megkapta.  

 
II.2.5  Lakosság-felkészítési tevékenység 
 
Katasztrófavédelmi felkészítések a módosított 62/2011. (XII.29) BM rendelet, valamint a belső 
szabályozók alapján történnek. Az aktív lakosságtájékoztatási módszerek körében a helyi sajtóban, 
rádióban, újságokban, kábeltelevízióban, az önkormányzatokon keresztül tájékoztató jellegű köz-
leményeket tettünk közre. Felkérés alapján részt vettünk falunapokon, iskolák, óvodák, városi, 
valamint a társszervek által szervezett rendezvényeken. Továbbra is lehetőséget biztosítunk 
mind külső helyszíneken bemutatókra, mind a laktanyánk bemutatására annak érdekében, hogy a 
látogatók betekintést nyerjenek a tűzoltóság munkájába, technikai eszközeinek megismerésére. 
2018. évben a fentiek alapján 62 fő óvodással, 971 fő általános iskolás tanulóval, valamint 81 fő 
felnőttel (összesen 1114 fővel) kerültünk kapcsolatba.  
 
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. az év során közös kampányt indított, melynek célja az állampol-
gárok figyelmének ráirányítása arra, hogy a háztartásban keletkezett hulladékot ne égessék el, ha-
nem gyűjtsék szelektíven. A „NE GYÚJTSA, GYŰJTSE!” kampánnyal a szelektív hulladék-
gyűjtés mellett a tűzmegelőzés és a környezetvédelem társadalmi ismertségét is erősíteni kívánták. 
A program végrehajtására elkészített feladatterv alapján a szociálisan rászoruló, különösen ve-
szélyeztetett korosztály részére Csongrád járásban 9 db ingyenes füstérzékelő berendezést a Ma-
gyar Vöröskereszt és a Máltai Szeretetszolgálat bevonásával, az általuk adott javaslat alapján osz-
tottunk és üzemeltünk be. Kistérségünk területén öt általános iskolás, felső tagozatos osztályban 
és egy Idősek Klubjában tartottunk előadást összesen 143 fő részére. Promóciós háttéranyagként 
plakátokat, szóróanyagokat osztottunk ki, valamint a témával kapcsolatos videó anyagokat vetít-
tettünk le 

 



Szentesi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 

 

 
Beszámoló a 

Csongrádi HTP 
2018. évi munkájáról 

 
 

11 

Kárfelszámolás során történő együttműködések 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

III. Összegzés 
 
A Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség alárendeltségében működő Csongrádi Hivatásos 
Tűzoltó- parancsnokság teljesítette a 2018. évre vállalt célkitűzéseit. Hatékonyan támogatta az 
illetékességi területen működő önkormányzatok védelmi igazgatási feladatait, és megfelelően biz-
tosította a működési terület lakosságának élet- és vagyonbiztonságát.  
 
A mindennapi munkánk során kiemelt figyelmet fordítottunk az elhelyezési körülményeink szin-
ten tartására, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megte-
remtésére. Parancsnokságunkon a vezetési, irányítási tevékenység szervezett, a beosztott vezetők 
megfelelő tapasztalattal és önállósággal rendelkeznek, az állomány felkészült szakemberekből 
áll, ami a társzervekkel és az önkormányzatokkal szorosan együttműködve, és a széleskörű la-
kosságtájékoztatással kiegészítve szavatolta a működési területünkön élő állampolgárok bizton-
ságát. 
 
Az emberek életét, egészségét, anyagi értékeiket, a lakosság alapvető ellátását, a természeti kör-
nyezetet, a természeti értékeket nagymértékben veszélyeztető, károsító hatások megelőzése, elhá-
rítása és a következmények felszámolása adott esetben csak az önkormányzatok és az állami szer-
vek folyamatos és szigorúan összehangolt együttműködésével lehetséges. Természetesen ezen fel-
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adatok végrehajtásában nélkülözhetetlen volt a Csongrádi járásban működő önkormányzatok, köz-
intézmények, társszervek, gazdálkodó szervezetek és önkéntes közreműködők segítsége, melyet 
ezúton szeretnék megköszönni. 
 
2019. évben is folytatnunk kell a működési területünkön lévő köteles polgári védelmi szervezetbe 
beosztott állomány, valamint az önkéntes mentőszervezetek tagjainak képzését, gyakoroltatását. 
Továbbra is célunk, hogy a működési területünkön élők megismerjék a tűzvédelemmel kapcsola-
tos állampolgári kötelezettségeiket, és személyes felelősségüket is felismerve csökkentsék a kör-
nyezetükben lévő veszélyforrásokat.  
 
 
A fentieket figyelembe véve bízom abban, hogy kitűzött céljainkat az előző évben megfogalmazott 
feladatokhoz hasonlóan meg tudjuk valósítani, és a következő évben hasonló eredményekről szá-

molhatok be a tisztelt képviselő- testületnek. 
 
 
 
 
Csongrád, 2019. február 01. 
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