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Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: HTP) 2017. január 1. és 2017. 

december 31. között végzett tevékenységéről az alábbi tájékoztatást adom. 

Bevezetés: 

Kecskeméti HTP működési területe Kecskemét Megyei Jogú Város és a körülötte 

elhelyezkedő 14 kisebb település közigazgatási területét fedi le, ami kb. 1118 km2-en terül el, 

ahol kb. 166200 lakos él. Ezen a területen látjuk el tűzoltási és műszaki mentési feladatainkat, 

illetve Kecskemét, Kunszentmiklós és Tiszakécske járás vonatkozásában polgári védelmi 

feladatainkat is. 2017. évben a vonatkozó törvények és jogszabályok alapján, azok 

betartásával, alkalmazásával végeztük szakmai munkánkat. 

Szervezet: 

A Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban KvK) közvetlen 

alárendeltségében működik a Kecskeméti HTP. 

Vezetés-irányítás: 

A vezetési, irányítási tevékenység szabályozott normakörnyezetben, meghatározott 

személyekhez rendelt felelőségi körben, vezetői fórumrendszer keretében történő 

feladatszabással és információáramlással történt. A vezetői állomány komoly szakterületi 

tudással és egyre több vezetői múlttal rendelkezik. A vezetők mindannyian elhivatottak, 

szakmai tudásukat folyamatosan fejlesztették, a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet 

normáit a rájuk vonatkozó mértékben ismerik. 

 

A tevékenység a hatályban lévő törvények, jogszabályok, az Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság és a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott 

intézkedések, utasítások, parancsok, az ügyrendben, SZMSZ-ben meghatározottak, a 

rendelkezésre álló tervezési alapadatok, az országos és megyei szintű féléves munkatervek, a 

kirendeltségi és helyi féléves munkatervek, a havi naptári munka- és ellenőrzési tervek 

alapján szervezetten folyt. A feladatok végrehajtásának ellenőrzését a jelentési 

kötelezettségek előírása és a belső kontroll rendszer működtetése biztosította. A működéshez 

szükséges szolgálati okmányok a tárgyévben rendelkezésre álltak.  

 

A vezetés egységes, a személyi állomány összeszokottsága jó, amit a különböző műveleti 

tevékenységek (tűzesetek, műszaki mentések, vagy a hatósági oldalon az ellenőrzések) 

elmélyítettek. Az elmúlt évre meghatározott feladatok végrehajtása, a hozzárendelt minőségi 

követelményszint, mind a vezetői állomány, mind a végrehajtói állomány tekintetében 

szervezettséget, következetességet, csapatmunkát és határozottságot követelt, melyet 

teljesítettünk. 

 

Az állomány szociális helyzetét folyamatosan figyelemmel kísértük. Az esetleges kérelmeket 

vezetői véleménnyel, a szolgálati út betartásával továbbítottuk. Az új, egyszerűbb, átláthatóbb 

„rendészeti életpálya kapcsán a 2015. évben hatályba lépett HSZT” ténylegesen jobb anyagi 

elismerést jelentett a hivatásos állománynak.  

 

 

 

Szervezet, létszámhelyzete: 

 

2017. évben a létszám HTP-n 93 fő volt, ebből 6 fő hivatali munkarendben, 87 fő 24/48 

váltásos munkarendben teljesített szolgálatot. 
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A HTP vezetői állománya rendelkezik a beosztásához szükséges szakmai felsőfokú 

végzettséggel, a váltásos munkarendben dolgozó állomány pedig a beosztásához szükséges 

képesítéssel. 

 

Beosztások:  

 Tűzoltóparancsnok 

 Tűzoltóparancsnok-helyettes 

 Műszaki biztonsági tiszt 

 Katasztrófavédelmi megbízott 

 Szolgálatparancsnok 

 Rajparancsnok 

 Szerparancsnok 

 Különleges szerkezelő 

 Gépjárművezető 

 Beosztott tűzoltó 

 

Az előírtaknak megfelelően az évente esedékes időszakos orvosi alkalmassági vizsgálatokat a 

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon elvégeztük. Ehhez kapcsolódóan az 

állomány és fogászati szűrővizsgálaton is részt vett. A kötelező pszichológiai vizsgálaton - 

esedékesség szerint - megjelentünk. Az ezt követő fizikai felmérést az állomány 

maradéktalanul végrehajtotta. 

 

Oktatás és képzés: 

 

A készenléti állomány napi munkavégzése az éves továbbképzési terv szerint folyt.  

A beavatkozó állomány részére a soron kívül elrendelt képzések, oktatásra, végrehajtásra 

kerültek. 

  

A szakmai irányításunk alá tartozó Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságok (továbbiakban: 

ÖTP), Önkéntes Tűzoltó Egyesületek (továbbiakban: ÖTE), Mentőcsoportok képzése a 

pályázatokon elnyert képzések megtartásában és a vizsgákon való közreműködésben, továbbá 

a rendszeres iránymutatások és tájékoztatások által valósult meg. A BM OKF és az 

Igazgatóság által meghatározott továbbképzéseken, szakmai napokon részt vettünk. A 

továbbképzési terveinkben az új jogszabályok, intézkedések feldolgozása kellő hangsúlyt 

kapott.  

 

Az év során a HTP működési területén található kiemelt fontosságú létesítményekben 

helyismereti, begyakorló és helyi szintű ellenőrző gyakorlatok kerültek megszervezésre. 

Ennek során felmérésre került, hogy a továbbképzéseken és szerelési foglalkozásokon 

elhangzott, illetve gyakorolt ismeretek elsajátítása mennyire volt hatékony. Az állomány 

mennyire ismeri a rábízott technikai eszközök kezelését, milyen állóképességgel, szakmai 

rátermettséggel rendelkezik. 

  
A helyismereti-, szituációs begyakorló-, és ellenőrző gyakorlatok a KAP-Online felületen rögzített 

időben megtartásra kerültek. A gyakorlatokat a parancsnok, a parancsnokhelyettes ellenőrizte.  
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A gépjárművezetői állomány a tűzoltó gépjárművek vezetéséhez szükséges pályaalkalmassági 

vizsgálaton vett részt. 

  

 

2017. évben 39 esetben kaptunk felsőbb szintű ellenőrzést, melyek során hiányosság nem lett 

feltárva. Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 2 esetben történt ellenőrzés a 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 26 illetve a Kecskeméti 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség által 11 esetben történt szakmai ellenőrzés. 

Mentő-tűzvédelmi feladatok: 

A Kecskeméti HTP 15 település mentő-tűzvédelmi feladatait látja el. Működési területünkön 

3 Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság (ÖTP) 7 Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) és két 

Létesítményi Tűzoltóság (LTP) segíti szakmai munkánkat. Az önkéntes tűzoltó egyesületek 

közül az Orgoványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a jó szakmai felkészültségének és 

hivatástudatának köszönhetően sikeres minősítő gyakorlaton vett részt és önállóan beavatkozó 

ÖTE minősítést kapott. A tavalyi évben két új ÖTE alakult működési területünkön. 

Nyárlőrincen a Polgármester Úr és a helyi emberek támogatásával jött létre az Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület. Kecskeméti székhellyel pedig a Magyar Légi Tűzoltó és Életmentő 

Egyesület alakult meg. 

 

Együttműködési megállapodással rendelkező önkormányzati tűzoltóságok, önkéntes tűzoltó 

egyesületek és létesítményi tűzoltóságok Kecskeméti HTP működési területén: 

 

 

 Kerekegyháza ÖTP, Lajosmizse ÖTP és Tiszakécske ÖTP. 

 Ballószög ÖTE, Kerekegyháza ÖTE, Lajosmizse ÖTE, Orgovány ÖTE, 

Tiszakécske ÖTE, Nyárlőrinc ÖTE, MALÉT ÖTE. 

 A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. területén, a főfoglalkozású 

Mercedes Létesítményi Tűzoltóság. 

 P-Development Kft. területén, az alkalomszerűen igénybe vehető P-

Development Létesítményi Tűzoltóság. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerekegyháza ÖTP 

Lajosmizse ÖTP 

Tiszakécske ÖTP  

P-Development LTP 

Mercedes LTP 

 Ballószög ÖTE 

Kerekegyháza ÖTE 

Lajosmizse ÖTE 

Tiszakécske ÖTE 

Nyárlőrinc ÖTE 

MALÉT ÖTE 

Kecskeméti HTP 
 

Orgovány ÖTE       Beav. II. 
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A Kecskeméti HTP 15 település mentő tűzvédelmi feladatait látja el. Működési terület szerint 

a következő települések az érintettek:  

 Ágasegyháza 

 Ballószög  

 Fülöpháza 

 Helvécia  

 Jakabszállás  

 Kecskemét  

 Kerekegyháza  

 Kunadacs  

 Kunbaracs  

 Lajosmizse  

 Nyárlőrinc  

 Orgovány  

 Szentkirály  

 Tiszakécske  

 Városföld 

 

Káresetekről: A tűz- és káreseteknél a beavatkozó állomány minden esetben szakszerűen avatkozott 

be, eleget téve ezzel a törvényben megfogalmazott kötelezettségének, a szakmai felügyeleti és 

a társadalmi elvárásoknak. 2017. évben a mentő-tűzvédedelmi tevékenységet a HTP 

kimagasló színvonalon végezte el. Tavalyi évben egy szárazabb tavaszi időjárás miatt kis 

mértékben megnövekedett a szabadtéri tüzek aránya az előző évekhez képest. A nyári 

időszakban és ősszel három olyan időjárási jelenség érte el térségünket, melynek 

következtében a műszaki mentések száma jelentős mértékben megnövekedett. Kiemelten az 

esővíz eltávolítása lakóingatlanokból és az erős szél által kidőlt, vagy károsodott fák 

eltávolítása adta a legtöbb munkát a beavatkozó tűzoltó egységeknek. Az előző évekhez 

hasonlóan megállapítható, hogy 2017-ben is az esetek 99,9%-a I, vagy I/Kiemelt riasztási 

fokozatban került felszámolásra. Ez azt jelenti, hogy a tűzoltó egységek a gyors kiérkezéssel, 

hatékony beavatkozással, a környező tűzoltóságok segítsége nélkül tudták az eseteket kezelni. 

Az éves vonulási szám növekedése ellenére több magasabb riasztási fokozatot nem kellett 

elrendelni káreseteinknél. 

A tűzoltóságon lévő híradó-ügyelet működése biztosított. A személyes jelzések, valamint 

szerződés alapján tűzátjelző berendezésekkel ellátott létesítmények által leadott jelzések 

fogadása folyamatos. A felvett jelzések PAJZS riasztási adatlap kitöltésével a megyei 

műveletirányító főügyelet felé továbbításra kerülnek. 

 

A Kecskeméti HTP működési területéről összességében 1364 esetben érkezett jelzés 

valamilyen káresemény felszámolása érdekében. A bejelentések az alábbiak szerint oszlanak 

meg:  
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Riasztási adatok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A beavatkozásokkal kapcsolatos adatgyűjtés és értékelés a vonatkozó normáknak megfelelően 

megtörténtek, jelentési kötelezettségeinknek eleget tettünk. Az ügyeleti szolgálatellátás 

személyi és tárgyi feltételei folyamatosan biztosítva voltak. A KAP-online 

adatszolgáltatásának ellenőrzése folyamatos volt.  

 

 

Tűzoltó technika, felszerelés helyzete: 

 

A Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szerállománya 2017. év végére egy új magyar 

gyártmányú Rába R16 Aquadux X4000 gépjárműfecskendővel bővült. Az új fecskendő 

használatára a gépjárművezetői és a beavatkozói állomány ki lett képezve. A képzést 

követően a gépjárműfecskendő beállításra került. Az év folyamán a készenlét folyamatosan 

biztosított volt a Kecskeméti HTP részéről. A tűzoltó gépjárműveket vonuló képes állapotban 

tartjuk. A működtetésükhöz szükséges hatósági iratokkal, kötelező gépjármű 

felelősségbiztosítással, műszaki vizsgával és tűzvédelmi felülvizsgálattal rendelkeztek. Az 

éves gépjárműszemle valamint a téli és nyári időszakra történő átállás megtörtént. 

 

Gépjárműparkunk átlagéletkora 2017. év végén 10 év, járműveink beszerzésének évét és 

típusát az alábbi táblázatban mutatjuk be: 

 

 

Típus Megnevezés Rendszám Gyártási év 

Heros Aqvarius-x 7000 vízszállító LZZ-549 2011 

Rába R16 Aquadux X4000 gépjárműfecskendő PIB-703 2017 

Mercedes TLF 4000 gépjármű fecskendő GJA-928 1997 

Mercedes Atego műszaki mentő LKT-958 2008 

Renault Bronto SkyLift magasból mentő LCF-373 2007 

Renault Saurus gépjármű fecskendő KPX-133 2007 

Renault Midlum gépjárműfecskendő MPZ-360 2014 

Mercedes Unimog  különleges erdőszer KJR-854 2007 

 

Eset jellege Működési terület 

II-es 

riasztási 

fokozat 

III-as vagy, 

annál 

nagyobb 

riasztási 

fokozat 

KECSKEMÉTI HTP. 

Tűzeset 489 6 0 

Műszaki 

mentés 
875 0 0 

Összesen: 1364 6 0 
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A beavatkozói állomány védőruházata és védőfelszerelése a kor színvonalának megfelelő, az 

amortizációból adódó pótlásuk folyamatosan, ütemezetten történik. Csak az Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által engedélyezett eszközöket és felszereléseket 

használhatjuk. 

 

Az egyéni védőfelszerelések jók, a tűzoltói feladatok elvégzésére alkalmasak. A fejvédő 

eszközök tekintetében Rosembauer SMART, AUER F 210 és Drager HPS 6200 típusú 

tűzoltósisakokat használjuk. Ezen kívül Rosenbauer típusú lángálló kámzsával is rendelkezik 

az állomány. Az arcot és a szemet a sisakba épített plexi védi a hőtől és egyéb mechanikai 

sérüléstől. A kézvédő eszközök tekintetében mindenki rendelkezik Fire Pro E, vagy Vektor 

Seiz Fire Firefighter típusú tűzoltó védőkesztyűvel, valamint egyéni munkavédelmi 

kesztyűvel. Lábvédő eszközeink az acélbetétes, vízálló tulajdonságú Haix Pro típusú tűzoltó 

védőcsizmák. A Parancsnokságon a BSTM és Héfal típusú mászóövek kerültek 

rendszeresítésre. Bevetési ruhák BRISTOL és Vektor 07 típusú tűzoltó védőruhák, melyek 

vízlepergető tulajdonságúak, ezen kívül az anyaga páraáteresztő képességgel rendelkezik a 

többrétegű felépítése miatt, így viselője komfortosabban érezheti magát a munkavégzés során. 

Ezen kívül könnyűbevetési ruha használata is biztosított az állomány részére, amennyiben 

nem indokolt a többrétegű, ám nehezebb védőöltözet használata.  

 

A környezeti levegőtől független egyéni légzésvédő eszközök tekintetében a DRAGER típusú 

légzőkészüléket használja tűzoltóságunk. A vegyi, biológiai jellegű káresetek felszámolása 

során AUER és DRAGER típusú gáztömör védőruhát használunk. A beavatkozó állomány 

egyéni védőeszköz ellátottsága összességében jó. 

 

 

 

Tűzoltó sport és szakmai versenyek, elért eredmények: 

 

A sportoláshoz szükséges feltételek részben biztosítottak a Tűzoltóságon. Rendelkezünk 

konditeremmel, ahol a fizikai állóképességét az állomány szinten tudja tartani. A laktanyán 

belül azonban, annak elhelyezkedése és zsúfoltsága miatt további sportolási lehetősége az 

állománynak nincs. Az Önkormányzattal kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően a 

kecskeméti Messzi István Sportcsarnokban, valamint a Neumann János Egyetem 

sportcsarnokában további lehetőséget tudunk biztosítani az állományunknak sporttevékenység 

végzésére. A 2017-es évben tűzoltóink több megyei és országos sportversenyen vettek részt, 

melyeket kiváló eredményekkel zárták. 

 

 

Sport eredményeink: 

 

2017. 02. 28-án megrendezett 2017. évi Nyíregyházi Tekeversenyen részt vettünk és a csapat 

a IV. helyezést érte el, 

 

2017. 07. 13-án megrendezett I. Restart – Zalaszám Tűzoltó TV toronyfutáson egyéniben IV. 

helyezést ért el versenyzőnk, 

 

2017. 08. 25–én és 26-án Orosházán megrendezett TFA versenyen részt vett a Kecskeméti 

HTP állományából 3 fő. A versenyszámokat mindenki teljesítette, 
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2017. 09. 14–én és 26-án Kecskeméten megrendezett PUMP & RUN országos versenyen 

csapatban II. helyezést, egyéniben II. és III. helyezést értek el versenyzőink, 

 

 

2017. 11. 16-án megrendezett BM OKF Országos Fekvenyomó Bajnokságon vettünk részt, 

ahol a versenycsapat III. helyezést ért el. 

 

 

 

A felügyelt önkormányzati és önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenysége: 

 

Az Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságok szakmai felügyeletét a HTP a parancsnoka útján 

folyamatosan ellátta. Az előírt rendszerességgel a parancsnoki értekezletek megtartásra 

kerültek, így a szakmát érintő aktualitások, új szabályozók ismertetése, konzultációja 

megtörtént. Továbbá a parancsnok a vezetői fórumokon felül, folyamatos napi kapcsolatot tart 

az általa felügyelt Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságok, Önkéntes Tűzoltó Egyesületek, 

valamint létesítményi tűzoltóságok parancsnokaival. 

A HTP által felügyelt ÖTP-k a mentő tűzvédelmi tevékenységét a hatályos jogszabályok és 

belső szabályozók alapján teljesítették. Az ÖTP-k rendelkeztek a tűzoltási,- műszaki mentés 

feladatok ellátására jogosító szakmai és technikai feltételekkel, valamint a megfelelő 

gyakorlati tapasztalatokkal. Az ÖTP működésével biztosított a lakosság megfelelő szintű 

védelme.  

 

Az önkormányzati tűzoltóságok a feladatarányos állami támogatás felhasználásáról készített 

havi elszámolásaikat, negyedéves beszámolóikat határidőre teljesítették, melyet előzetes 

kontroll után az igazgatóságra szolgálati úton felterjesztettünk. A szakmai felügyelet 

keretében a HTP 16 alkalommal ellenőrizte az ÖTP-k szakmai munkájának színvonalát. A tűz 

és kárelhárítási munkálataikat az általuk rendszeresített létszámmal és felszerelésekkel 

hatékonyan, jó színvonalon végezték.  

 

Az önkéntes tűzoltó egyesületek hatékony működésének elősegítését, támogatását a HTP 

folyamatosan végezte, ennek érdekében napi kapcsolattartás történt. Orgovány ÖTE, 2017. 

novemberében megtartott minősítő gyakorlatot sikeresen végrehajtotta, munkáját folytathatja, 

mint I. kategóriás beavatkozó ÖTE. Orgovány község védelmét biztosítva ezzel.  

 

Orgovány ÖTE  Önállóan Beavatkozó II. kategória 

Ballószög ÖTE I.   kategória 

Lajosmizse ÖTE I.   kategória 

Tiszakécske ÖTE I.   kategória 

Nyárlőrinc ÖTE              II.  kategória 

Kerekegyháza ÖTE IV. kategória 

 

Az egyesületek munkájukat nagy igyekezettel és szakmai hozzáértéssel végezték. A jó 

helyismeretüknek több alkalommal nagy hasznát vettük, illetve sok esetben a község területén 

az elsődleges beavatkozást is meg tudták kezdeni. Az önkéntes tűzoltó egyesületek a BM 

OKF által kiírt 2017-os pályázaton sikeresen részt vettek, így technikai felszereltségük 

fejlődött, valamint az üzemeltetési és felújítási költségek igénylésére is lehetőség adódott. A 

HTP a pályázatok benyújtásához, a szakmai igények megfogalmazásához segítséget nyújtott. 

A pályázaton résztvevő egyesületek összesen 3432706 Ft támogatásban részesültek. Az 

egyesületek a megítélt támogatások elszámolását határidőre teljesítették. 
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Önkormányzati támogatások: 

 

2017. évben tűzoltóságunk részére Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, Városföld 

Község Önkormányzata, Helvécia Nagyközség Önkormányzata; Jakabszállás Község 

Önkormányzata nyújtott támogatást, melyet ezúton is megköszönünk. 

 

A Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság nem folytat önálló gazdálkodási 

tevékenységet, ezért a támogatási összegek a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóságra kerültek átutalásra. A Kecskeméti HTP által javasolt, tűzeseti és műszaki 

mentési feladatainkat segítő technikai eszközöket az Igazgatóság Műszaki Osztálya 

beszerezte. A részünkre átadott eszközöket rendszerbe állítottuk, beépítettük. 

 

Beszereztünk egy kitűnő műszaki állapotban lévő, de használt Ford Ranger típusú terepjárót, 

melyet parancsnoki járműként használunk. Ezzel a vezetői állomány külterületi káresetekhez 

történő kijutása könnyebbé vált. 

 

A Polgári Védelmi szakterület 1 db új 27”-os Samsung ívelt monitorral bővült.  

 

A Katasztrófavédelemnél rendszeresített, rendkívül könnyű háti puttonyfecskendő a 

beavatkozó kollégáink számára nyújt segítséget a szabadtéri tűzesetek felszámolása során.  

 

Beszereztünk egy laptopot, illetve egy ütés és porálló mobiltelefont a beavatkozó állomány 

részére, melyek a képzések, továbbképzések és a káresemények felszámolása során nyújtanak 

segítséget munkánkhoz. 

  

A hírügyeleten új led televízió segíti a híradó ügyeleti feladatokat ellátó kollégák munkáját. 

 

A legénységi részhez tartozó konyhába új konyhai felszereléseket vásároltunk a támogatási 

összegből. 

 

 

 

Munkavédelmi helyzet: 

 

Féléves munkavédelmi és negyedéves kisgépkezelői munkavédelmi oktatásokat megtartottuk. 

Az újonnan kapott szakfelszerelések használatba vétele előtt rendkívüli munkavédelmi 

oktatást tartottunk. Az esedékes munkavédelmi vizsgákon részt vettünk, ahol az állomány 

tagjai sikeres vizsgát tettek. 

 

 

 

Polgári védelmi szakterület: 

 

1. Kockázatbecslés, katasztrófavédelmi osztályba sorolás szakmai alkalmazása 

 

A polgári védelmi szakterület a Kormányrendelet 21.§ (2) pontjában meghatározottak szerint 

a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásával kapcsolatos feladatokat a települések 

polgármesterével együttműködve hajtotta végre. 

A polgármesterek a 2017-ben ismételten lefolytatott kockázatbecslési folyamatok 

eredményeképpen illetékességi területük vonatkozásában nem kezdeményeztek átsorolást. A 
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polgármesterek nyilatkozatai a kirendeltség vezetői záradékolást követően a Megyei Védelmi 

Bizottság részére felterjesztésre került. 

 

2. A települési, a települési összesített veszélyelhárítási tervek elkészítésének 

támogatása, a tervek megléte, tartalma  

 

A veszélyes ipari üzemek biztonsági jelentést, biztonsági elemzést, illetve súlyos káresemény 

elhárítási tervet készítenek. 2017-ben hatósági határozattal sehol nem kötelezett a 

polgármester gazdálkodó szervezetet munkahelyi veszélyelhárítási terv készítésére. 

A települési tervek minden településen rendelkezésre állnak, a veszélyeztetettségnek 

megfelelően a szükséges mellékletek, résztervek kidolgozásra kerültek. A tervek megfelelnek 

a tartalmi és formai követelményeknek, felépítésük az egységes szerkezeti struktúrát követi. 

Tartalmi és formai megfelelőségük 2017-ben ellenőrzésre került. A települési 

veszélyelhárítási tervben foglaltak megvalósíthatósága érdekében 8 településen tartottunk 

gyakorlatot. 

A járási tervkivonatok felülvizsgálata a kirendeltségi összesített terv alapján a 

Katasztrófavédelmi Megbízottak (továbbiakban: KvMB) bevonásával határidőre megtörtént. 

A járási VH tervkivonatok egy-egy példánya az illetékes Helyi Védelmi Bizottság titkárságán 

is rendelkezésre áll. 

 

3. Megelőzési, beavatkozási feladatok végzése, helyi szervek polgári védelmi 

tevékenységének felügyelete 

 

A megelőzési tevékenység közül kiemelendő az 17/2015. számú főigazgató intézkedés a 

katasztrófavédelem központi, területi és helyi szerveit érintő hatósági és szakhatósági 

tevékenység végzéséről (a továbbiakban: Intézkedés). Az Intézkedés 3/C melléklete határozza 

meg a polgári védelmi ellenőrzések (kockázati helyszínek) körét. 

Az ellenőrzéseket a polgári védelmi felügyelő, a HTP parancsnok, illetve parancsnok-

helyettes és a KvMB kollégák folytatták le. Ezen felül a KvMB-ak a tűzvédelmi szakterületen 

438 db, vízügyi szakterületen 61 db ellenőrzést folytattak le.  

A hatályos jogszabályok alapján 2 település I., 10 település II. katasztrófavédelmi besorolású, 

ehhez igazodva kijelölésre kerültek a közbiztonsági referensek. Városföldön nincs kijelölt 

közbiztonsági referens, a katasztrófavédelemmel és a honvédelemmel kapcsolatos feladatokat 

továbbra is a jegyző látja el. 

Tekintettel a rendkívüli téli időjárási helyzetekre való felkészülés fontosságára minden év 

október 31-ig a települések bevonásával pontosításra kerültek a lehetséges közúti kockázati 

helyszínek, a hó eltakarításba bevonható technikai eszközök, melegedő helyek, külterületeken 

élők, élelmiszerboltok, hajléktalan szállások adatai. A pontosítást követően a bejelentett 

változások, a technikai eszközök meglétének és működőképességének ellenőrzését november 

végéig elvégeztük.  

A gázszolgáltató által végzett gázóra felülvizsgálatok során Kecskeméten több társasházban is 

ideiglenesen lekapcsolták a szolgáltatást, amíg a lakóközösség a gázórák cseréjét nem hajtotta 

végre. Ideiglenes elhelyezésre nem volt szükség, tisztálkodási lehetőséget az önkormányzat a 

kijelölt oktatási intézmények tornatermeinél lévő öltözőkben biztosította. A helyszíni 

igényfelméréseket a parancsnok-helyettes és a katasztrófavédelmi megbízott végezte a 

közbiztonsági referens bevonásával. 
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Lakosságvédelmi intézkedésre 2 esetben került sor: 

1. Május 1-én Kecskeméten, a Pákozdi csata utcában történt gázrobbanás miatt 28 ember 

részére készítettünk elő ideiglenes befogadó helyet a Móra Ferenc Általános Iskola 

tornatermében, ahol az érintett lakók regisztráltak, de éjszakára senki nem vette igénybe 

az elhelyezést. 

2. Fűkaszálás közben átvágtak egy gázvezetéket, gázcsonkot, ezért a kijelölt biztonsági 

övezetben kimenekítést rendeltek el. 2017. október 13-án Kecskeméten, a Szolnoki úti 

ALDI áruházat 14 főnek kellett elhagynia a gázszivárgás elhárításának idejére. 

 

4. Az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek megalakítása, mozgósítása és 

felkészítése. A munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakításnak helyzete  

 

Kecskeméti HTP az önkéntes, illetve köteles polgári védelmi szervezetek magalakításához 

szükséges megalakítási okmányokkal rendelkezik.  

2017-ben Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse, Felsőlajos, Ladánybene, Lajosmizse, 

Jakabszállás és Tiszaalpár településeken riasztási gyakorlattal egybekötött szakkiképzésre 

került sor a települési köteles polgári védelmi szervezetbe beosztott állomány részére. A 

felsorolt településeken a veszélyelhárítási tervben meghatározott feladatok 

megvalósíthatósága érdekében a parancsnoki állományok részére gyakorlatot folytattunk le. 

A területi köteles polgári védelmi szervezetek közül a Dunavecsei (Kunszentmiklós járás) 

Területi Árvízvédelmi Komplex csoport részére szerveztünk továbbképzést és gyakorlatot. 

Részleges külső védelmi terv gyakorlat került lebonyolításra Kecskeméten (09.20.), 

Lakitelken (11.30.). Komplex külső védelmi terv gyakorlatot tartott Dunavecse (11.28.). 

A járási mentőszervezetek közül éves ismétlő gyakorlatot a Tisza-Part és a NOÉ 

Mentőcsoportok tartottak. 

A gyakorlatok minden esetben megfelelő értékelést kaptak. 

 

5. A lakosság távolsági védelmének koordinálása 

 

A Települési Veszélyelhárítási Terv részét képezi a „Kitelepítési-befogadási részterv” amely 

az érintett településeken elkészült. 

Az érvényben lévő koncepció szerint alapvetően, a dunai, illetve tiszai árvízi 

veszélyezettségből, valamint a paksi atomerőmű által okozott potenciális nukleáris 

veszélyeztetettségből adódó események miatt került kitelepítés/befogadás megtervezésre az 

alábbiak szerint: 

Veszélyeztetettség kitelepülő település befogadó település 

árvíz Tiszakécske Kecskemét 

árvíz Tiszaug Nyárlőrinc 

árvíz Apostag Szabadszállás 

árvíz Dunaegyháza Szabadszállás 

árvíz Dunavecse Kunszentmiklós/ Szabadszállás 

árvíz Szalkszentmárton Kunszentmiklós 

árvíz Tass Kunszentmiklós 

nukleáris Dunaegyháza Gyöngyös/ Mátrafüred/ Mátraháza/ Mátraszentimre 

nukleáris Dunaszentbenedek 
Tiszakécske, Tiszaug, Lakitelek, Nyárlőrinc, Kerekegyháza, 

Lajosmizse,  

nukleáris Géderlak Kecskemét 

nukleáris Kiskőrös-Erdőtelek Kecskemét 
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A Bács-Kiskun Megyei Védelmi Bizottság 5-2015. és a 6-2015. számú MVB határozatokban 

befogadási feladatok végrehajtására kijelölt települések esetében kivétel nélkül elkészültek a 

befogadási tervek. A befogadó objektumok, létesítmények hatósági kijelölő határozatait az 

érintett polgármesterek elkészítették, a határozatok egy példánya az igazgatóságra 

megküldésre került. 

 

6. A köznevelésben részt vevők (óvodai, általános iskolai, középiskolai pedagógusok, 

óvodások, általános és középiskolás diákok, felsőoktatási intézmények hallgatói, sajátos 

nevelési igényű gyermekek) katasztrófavédelmi felkészítése 

 

A katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot a Kecskeméti HTP-n 2017-ben több mint 100 fő 

teljesített, akik elsősorban Kecskemét és Tiszakécske városok középfokú oktatási 

intézményeiből jelentkeztek. A tanulók a közösségi szolgálatot sikeresen teljesítették, 

részükre az előírt igazolásokat a diákok, illetve az oktatási intézmény kérésére kiállítottuk. A 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon a kijelölt koordinátorok és mentorok személyében 

változás nem történt, munkaköri leírásukat kiegészítettük. 

2017. április 04-én Kecskeméten a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny 

helyi fordulóján, általános és középiskolás kategóriában összesen 24 csapat 96 fővel vett 

részt, így az előző évhez képest a csapatok száma ugyan 25%-kal csökkent, de javult a diákok 

felkészültsége, és újabb oktatási intézmények is megmérették magukat a versenyen. A megyei 

versenyt mindkét kategóriában megnyerték csapataink. A felkészítésükben kiemelkedő 

teljesítményt nyújtottak az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok és az önkéntes tűzoltó 

egyesületek (Kerekegyháza, Lajosmizse, Orgovány, Tiszakécske). Kecskeméten a magas 

csapatlétszám miatt új (és egyben külső) helyszínen, a Kecskeméti Vadaspark előtti területen 

bonyolítottuk le a versenyt. 

Az ifjúságfelkészítés keretén belül általános iskolás és óvodás csoportok látogattak el a HTP-

re, ahol a korosztályuknak megfelelően ismerkedhettek meg a tűzoltók mindennapi életével és 

a munkájuk során használt eszközökkel. Ezen esetekben a kísérő pedagógusokkal áttekintésre 

kerültek a közös feladatok. A laktanya-látogatásokon 589 fő vett részt. 

Az ifjúság felkészítésébe az önkormányzati tűzoltóságok, illetve az önkéntes tűzoltó 

egyesületek is bekapcsolódtak, amelyek a helyi iskolákban, óvodákban mutatták be a 

tűzoltóságok, a katasztrófavédelem tevékenységét. 

 

7. Lakosság felkészítése (aktív és passzív módszer) 

 

Aktív módszerrel: A 2017. április 4-én a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági 

verseny helyi fordulója alkalmával és május 28-án nyílt napot tartott a Kecskeméti HTP. Az 

érdeklődök megtekinthették a tűzoltószereket és eszközöket és betekintést nyerhettek a híradó 

ügyelet munkájába is. 

Passzív módszerrel: Az előző évekhez hasonlóan elektronikus úton a Bács-Kiskun Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján keresztül tájékozódhat a lakosság. Továbbá a 

rendkívüli időjárással kapcsolatos lakossági tudnivalókról tájékoztató anyagot biztosítottunk a 

települések részére, amelyek többsége a település honlapján azt meg is jelentette. 

A külső védelmi tervek nyilvános változata az érintett polgármesteri hivatalokban 

hozzáférhető, Kecskemét MJV honlapján elektronikus formában el is érhető. 
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8. Különleges jogrend idején történő továbbműködésre való felkészülés helyzete 

 

A 2017. október 20-án értesítési gyakorlat végrehajtására került sor. A gyakorlat során 

minden berendelt személy normaidőn belül beérkezett szolgálati helyére. 

A Hivatásos Tűzoltóparancsnokság értesítési, valamint készenlétbe helyezési tervei 

naprakészek, pontosításukról a polgári védelmi felügyelő, illetve a kecskeméti 

katasztrófavédelmi megbízott gondoskodik. 

A Kecskeméti HTP-hez tartozó járásokban a Helyi Védelmi Bizottságok (a továbbiakban: 

HVB) működése folyamatos volt. Munkájukban a kijelölt katasztrófavédelmi 

elnökhelyettesek és a KvMB-k aktívan részt vettek. Az előírt HVB-khez kapcsolódó 

jelentések határidőre felterjesztésre kerültek. 

A Megyei Védelmi Bizottság által kezdeményezett SZMSZ módosításokat minden HVB 

jóváhagyta. 

A HVB-k éves rendes üléseit áprilisban és októberben tartották. 

9. Hatósági és szakhatósági feladatok végrehajtásának helyzete, hatósági ellenőrzések 

koordinálása 

 

A Kecskeméti HTP a szakterületi hatályos szabályzók alapján, a MKI által előirányzott 

keretszámoknak megfelelően, a kirendeltség vezető utasításai szerint, a polgári védelmi 

felügyelő szakmai irányításával, a hatósági osztállyal együttműködésben tervezi és hajtja 

végre ellenőrzési feladatait. 

Az Intézkedésnek megfelelően, a KvMB-k útján végeztük a belterületi vízelvezetők, ár- és 

belvízi védművek, helyi vízkár-elhárítási tervek, belterületi veszélyes fák-fasorok, melegedő 

helyek, befogadóhelyek, földtani veszélyforrás (partfal), téli közúti kockázati helyszínek, 

külső védelmi terv gyakorlatok, téli gépszemlék ellenőrzéseit. 

A megyei hatáskörbe tartozó ellenőrzéseket hajtottunk végre a lakossági riasztó eszközök, az 

I.-IV. kategóriába sorolt vízi létesítmények tekintetében. A társhatóságok bevonásával 

végrehajtott (eseti) supervisori és egyéb ellenőrzések hatósági eljárás indítására okot adó 

súlyos hiányosságot nem tártak fel. Az ellenőrzések száma az alábbiak szerint alakult: 

 

Ellenőrzés megnevezése 
Végrehajtott 

(393db) 

Vízelvezetők 72 

Védművek 12 

Vízkárelhárítási tervek 30 

Fák, fasorok 107 

Befogadóhely/melegedő helyek 9 

Lakossági riasztó eszközök 83 

Földtani veszélyforrás (partfal) 4 

Víztározók - 

KVT gyakorlat ellenőrzése 3 

Egyéb 71 

Lakossági bejelentések 2 

Gyakorlat (önkéntesek 

bevonásával) 
15 

Vízi létesítmények 61 
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Bízom abban, hogy a működési területünkön található települések Önkormányzatai a 

jövőben is figyelemmel kísérik és támogatják a mentő-tűzvédelmet ellátó hivatásos, 

önkormányzati és önkéntes tűzoltókat munkájuk színvonalának emelése érdekében.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Szőke Kálmán tű. alezredes 

 tűzoltóparancsnok s.k. 


