
 
 

BESZÁMOLÓ 
JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2021. június 24-i rendes ülésére 

 
 
 
Tárgy: Javaslat a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltóság 2020. évi beszámolójának elfogadására 
 
  
 
 

Előterjesztő: Kasziba Sándor osztályvezető 

Előterjesztést készítette: Orbán Balázs tűzoltó alezredes parancsnok 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve:  

Törvényességi ellenőrzést végezte:  

Bizottsági véleményezésre megkapta:  Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság 
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési 
Bizottság 

A Képviselő-testület ülése: nyílt ülés/ zárt ülés 

Döntési forma:  rendelet/határozat 

A döntéshez szükséges többség: egyszerű/minősített 

A honlapon nyilvánosságra hozható: igen/nem/részben 

Mellékletek: Beszámoló 

 
 
Jánoshalma, 2021. június 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka megküldte a 2020. évi munkájukról szóló 
beszámolót. A beszámoló az előterjesztéshez csatoltan megtalálható.  
 
A Tűzoltóparancsnok kéri a beszámoló elfogadását. 
 
 

Határozati javaslat: 
 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltóság 2020. évi munkájáról szóló 
beszámolót, azt elfogadja, és egyben megköszöni a Hivatásos 
Tűzoltóság munkáját. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a 
Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltóság parancsnokát értesítse. 
 
 
Határidő: 2021. július 15. 
Felelős: Czeller Zoltán polgármester 
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 Készítette: Orbán Balázs tű. alez. 

 Tűzoltóparancsnok  



Kiskunhalas HTP 2020. évi beszámolója 

Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: HTP) 2020. évben végzett 

tevékenységéről az alábbi tájékoztatást adom. 

I. Bevezetés 

Kiskunhalas HTP, a 2020. évben a Kiskunhalas Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

(továbbiakban: KvK) alárendeltségében látta el a feladatát. Kiemelt feladatként kezeltük a tűz 

és káresetek csökkentését.  

Fő célunk volt a kirendeltséggel közösen a szabadtéri tűzesetek, tűzeseti sérülések, halálesetek, 

valamint a CO mérgezésekkel járó káresetek csökkentése. Sok energiát fektettünk az 

ellenőrzésekre, lakossági tájékoztatásokra. Fontos feladat számunkra a személyi állomány 

megtartása, a meglévő felszereléseink állagmegóvása, nagy hangsúlyt fektettünk a biztonságos 

munkavégzés, munkavédelem fontosságára. 

A működési területünk nem változott, továbbra is 19 településből áll, melynek tűzvédelmét  

Kiskunhalas HTP a Kiskunmajsa Katasztrófavédelmi Őrs-el (továbbiakban: KŐ), Jánoshalma 

Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksággal (továbbiakban: ÖTP) és 5db Önkéntes Tűzoltó 

Egyesülettel – Csólyospálos, Kiskunmajsa, Dél-Magyarországi Tűzoltó és Technikai Mentő 

Egyesület (továbbiakban: DMTTME), Mélykút, Jánoshalma (továbbiakban: ÖTE) közösen 

látja el. Kiskunmajsa KŐ működési területéhez 7 település Kiskunmajsa (Bodoglár, Tajó, 

Kígyós), Csólyospálos, Móricgát, Jászszentlászló, Kömpöc, Szank és Harkakötöny tartozik. 

II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről 

A tűzoltóság működési területén a 2020-as évben 214 tűzeset és 267 műszaki mentés fordult 

elő. Szándékosan megtévesztő jelzés 3, téves jelzés 91, utólagos tűzeset 9 alkalommal történt. 

A 481 esetből 346 beavatkozást igénylő esemény történt, a tűzoltóság kiérkezése előtt 

felszámolt esemény 32 alkalommal valósult meg. Kiskunmajsa KŐ a 2020-as évben 118 

esetben kapott riasztást, ebből 60 tűzeset, 58 műszaki mentés volt. Beavatkozást igénylő eset 

92, téves jelzés 16, utólagos jelzés 3, kiérkezés előtt felszámolt esemény 6, szándékosan 

megtévesztő jelzés 1 esetben fordult elő az őrs működési területén. 

A 2019-es évhez képest nem változott jelentősen a káresetek száma, melyet az alábbi ábra 

szemléltet. A műszaki mentések száma a viharos időjárás okozta fakidőlések miatt emelkedett. 
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Néhány emlékezetes káreset a teljesség igénye nélkül: 

2020. 01. 16-án a reggeli órákban Kiskunhalas HTP riasztást kapott, miszerint Tompa, 

Halasi út 44. szám előtt kettő személygépkocsi ütközött, az egyik felborult, mindkét járműben 

vannak beszorult személyek. A jelzés értékelését követően a megszokotthoz képest nagyobb 

erőkkel kezdtük meg a vonulást Halas I, Halas II-es és Halas Pálya szerekkel. A felborult 

személyautóban 2 fő utazott, az utas kiérkezésünkre ki tudott mászni a járműből, a 

gépjárművezető beszorult, őt feszítővágó berendezéssel sikerült kiszabadítani, súlyos 

sérüléseket szenvedett. A másik jármű vezetője is beszorult, ő sajnálatos módon elhalálozott. 
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2020. február 27-én a hajnali órákban Kiskunmajsa KŐ riasztást kapott Jászszentlászló 

külterületére, miszerint egy zsírsütő üzemben tűz keletkezett. A helyszínen égett egy 15m x 

45m-es csarnok jellegű, tégla falazatú, lindab lemez fedésű épület, a benne lévő 

takarmánykeverő és takarmányzsír sütő technológiai berendezésekkel, valamint ezen épülethez 

kapcsolódó előtetős rész és egy ponyvatetős konténer részben. A tűz által érintett épületből 

sikerült kimenteni egy rakodógépet. Az eset nagysága miatt több város tűzoltói vonultak az 

eseményhez, melyet II-es kiemelt riasztási fokozatban sikerült felszámolni. A tűz 

következtében jelentős anyagi kár keletkezett, de a képen is jól látható, hogy a tűzoltással 

jelentős kárnövekedést sikerült megakadályozni. A tűzeset következtében személyi sérülés nem 

történt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2020. március 03-án 13 óra 23 perckor Kiskunhalas HTP jelzést kapott, miszerint az 53-as 

főút 59-es km szelvényénél baleset történt. A helyszínen egy személygépkocsi, egy Ford 

Tranzit és egy kamion ütközött. A személyautóban egy személy beszorult, akit a tűzoltók 

segítségével emeltek ki a járműből. A beszorult személy súlyosabban sérült, valamint 4 fő 

könnyebben sérült a másik járművekben. A káresetnél Halas I-es és Halas Pálya avatkozott be 

I-es kiemelt riasztási fokozatban. A súlyos sérültet a mentősök kórházba szállították. A közutat 

a közútkezelők letakarították. Csak a szerencsének köszönhető, hogy az esetnél nem történt 

tömeges szerencsétlenség. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020. május 15-én 12 óra 37 perckor Kiskunhalas HTP jelzést kapott, miszerint Mélykút, 

Kinizsi utca 2. szám alatt egy vályogfalazatú épület födémszerkezete leomlott, maga alá 

temetve egy személyt. A káresetnél Halas I-es, Halas Pálya, Jánoshalma ÖTP és Mélykút ÖTE 

avatkozott be I-es kiemelt riasztási fokozatban. A födém és a tetőszerkezet törmelékei alá 

szorult személy mentését csak kézi erővel lehetett végrehajtani, aki csodával határos módon 

túlélte az épületomlást, súlyos sérüléseket szenvedve. A 16 éves súlyos sérültet a 

mentőszolgálat kórházba szállította. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2020. 06. 07-én a kora délutáni órákban jelzést kapott tűzoltóságunk, hogy Kiskunhalas, 

Szalag utcában villám csapott egy családi házba. A helyszínre vonulás után az egységek a 

felderítés során azt tapasztalták, hogy a villámcsapás az egész tetőszerkezetet megemelte és a 

cserepeket elmozdította. Az ingatlanban ugyan tűz nem keletkezett, viszont az összes 

villanyvezeték, villanykapcsoló, doboz elfüstölt, illetve a villanyórában egy kismegszakító 

leolvadt. A látottak megdöbbentették a sokat látott kollégákat is. A ház villamos hálózata 

mellett az egész tetőszerkezet károsodott, mellyel jelentős anyagi kár keletkezett. 

 

2020. 12. 04-én a 17 óra környékén riasztás 

érkezett Kiskunhalas HTP-re, hogy Kiskunhalason a Henger utcában ég egy családi ház. 

Kiérkezéskor a tűzoltásvezető II-es kiemeltre emelte a riasztási fokozatot, miután látta, hogy a 

családi ház tetőszerkezete teljes terjedelmében ég mintegy 160 m2-en. Az épület saralt födéme 

szakaszokban átégett, melynek oltása nagyon nehézkes volt. A ház lakhatatlanná vált, a lakók 

szomszédoknál lettek elhelyezve. Az eset következtében nagymértékű lakossági összefogás 

valósult meg a szerencsétlenül járt 3 gyermekes család megsegítése érdekében. A tűz eloltása 

utáni napon a család ismerősei, a tűzoltóság, a kiskunhalasi járási mentőcsoport (Tüzes Kunok), 

önkéntes civilek segítettek a leégett tetőszerkezet, padlástér letakarításában és a ház fóliával 

való letakarásában. Elmondható, hogy ez az összefogás példaértékű volt. 

 



 

 



 

III. Vonulási adatok a tárgyévben 

A káresetek felszámolásában Kiskunhalas HTP működési területén nagyon fontosnak 

tartom, hogy a fentebb említett tűzoltó egységeink (ÖTP, ÖTE) megfelelően tudjanak működni, 

megkapják a működésükhöz szükséges támogatást, eszközöket, képzéseket.  

Kiskunhalas HTP a káresetek kapcsán egy viszonylag nyugodt évet tudhat maga mögött. A 

statisztikák alapján elmondható, hogy működési területünkön a tűzesetek jellemzően a 

mezőgazdaságban (avar-gaz-nádas tüzek) és személyi ingatlanokban vagy az azokhoz tartozó 

területen keletkeztek. 2020-ban a műszaki mentések száma emelkedett, a tűzesetek száma 

viszont kismértékben csökkent az előző évhez képest. A műszaki beavatkozások nagy részét az 

időjárás okozta fakidőlésekhez segítségnyújtás céljából történő vonulások, valamint közúti 

balesetek adták. Többször volt az évben erős széllel járó viharos időjárás, mely rengeteg fát 

döntött ki jelentős mennyiségű munkát adva a tűzoltóknak.  

A káreseteket szinte minden esetben saját erőinkkel sikerült felszámolnunk, kivéve 5 

esetben, amikor más város tűzoltóságai is segítségünkre voltak. Működési területünkön 1 db 

III-as kiemelt, 4 db II-es kiemelt tűzeset fordult elő, míg a többi káreset I-es vagy I-es kiemelt 

riasztási fokozatban került felszámolásra. 

IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések 

A hivatásos tűzoltóság szakmai irányítást lát el az önkormányzati tűzoltóságoknál, önkéntes 

tűzoltó egyesületeknél.  

Kiskunhalas HTP 1 Önkormányzati tűzoltósággal (Jánoshalma ÖTP), 5 Önkéntes Tűzoltó 

Egyesülettel (Csólyospálos, Kiskunmajsa, DMTTME, Mélykút, Jánoshalma) rendelkezik 

együttműködési megállapodással, melyeket az év során megújítottuk. Létesítményi tűzoltóság 

a működési területünkön nincs. Ezen szervezetek rendszeres szakmai ellenőrzését féléves 

ciklusokban folyamatosan végzi a tűzoltóság.  

Az ellenőrzések kiterjedtek a képzések megtartására, a szerek és felszerelések 

karbantartottságára, időszaki felülvizsgálatok elvégzésére, szolgálatellátásra, és az aktuális 

feladatok átbeszélésére. A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy az ÖTP és az ÖTE-k a 

vállalt kötelezettségüknek eleget tettek. 



A szakmai felügyeletünket ellátó Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

(MKI) valamint a Kiskunhalasi KVK többször is tartott ellenőrzést, melyek során kirívó 

hiányosságok nem kerültek megállapításra. 

V. Az állomány képzése, képzettsége 

Az  állomány képzését  a jóváhagyott továbbképzési terv alapján végeztük, melyet a  Bács-

Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség többször ellenőrzött. Az őrs állományának elméleti és gyakorlati képzése 

ugyanazon tematika szerint zajlik, mint Kiskunhalason. A féléves és az év végi számonkérésnél 

mindenki teljesíteni tudta a követelményeket.  

A készenléti állomány létszámhiányának csökkentésére 2 fő újonc kezdte meg szolgálatát 

februárban az alapképzés sikeres elvégzését követően. 

Az állomány szakmai képzettségének javítása érdekében 1 fő jár a felsőfokú képesítést adó 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Védelmi Rendészettudományi Kar Katasztrófavédelem 

alapszak tűzvédelmi és mentésirányítási szakirány szakra, valamint 1 fő elkezdte a tűzoltó 

szerparancsnoki képzést, melynek befejezése 2021. júliusában várható.  

A műszaki eszközök magabiztos kezelésének fejlesztése és az állomány képzettségének 

javulása érdekében a képzési tematika szerint folyamatos képzést tartottunk a technikai 

eszközök használatával, működésével kapcsolatban. Kiemelt figyelmet fordítottunk a fiatal 

kollégák szivattyúkezelői végzettségének megszerzésére, melynek köszönhetően 4 fő sikeres 

szivattyúkezelői vizsgát tett, 3 fő létrakezelői végzettséget szerzett. A kompresszor kezeléséből 

4 fő vizsgázott sikeresen.  

Alapszintű gépjárművezetés-technikai tanfolyamon (ügyintézői igazolvány) 3 fő vett részt. 

Gépjárművezetői alaptanfolyam I-es modulon 3 fő, gépjárművezetői tanfolyam II-es modulon 

2 fő sikeresen vett részt. 1 fő Modul II megújító képzésen vett részt sikeresen, melyet 5 évente 

meg kell újítani. 10 fő teljesítette a PÁV vizsga követelményeit. A gépjárművezetők létszámát 

2 fővel növelni tudtuk. A gépjárművezetői státuszok feltöltésére kiemelt hangsúlyt fektetünk, 

mely miatt folyamatosan küldünk személyeket a gépjárművezetők számára kötelező 

vezetéstechnikai modulokra és szervezünk szivattyúkezelői tanfolyamot. A szolgálati 

gépjárművek biztonságosabb vezetésének érdekében 2 gépjárművezetőt küldtünk 

vezetéstechnikai képzésre. 

Minden évben szervezünk terepvezetési gyakorlatokat a működési területünkön lévő Kefag 

erdőkben (Kefag erdészek bevonásával), mely kapcsán gyakoroltatjuk a tűzoltóságunkon 

rendszeresített térképek és GPS-ek használatát a tájékozódás könnyítése érdekében, valamint 

gépjárművezetőink megtapasztalják a gépjárművek terepjáró képességét. Kiemelten kezeltük 

az új Vízszállító gépjármű terepjáró képességének és taktikai bevethetőségének megismerését. 

VI. Tűzvédelem, tűzmegelőzés 

Az elmúlt évben a tűzoltóság feladatai között továbbra is voltak hatósági ellenőrzési 

feladatok, amelyeket nagy részben a hivatali munkarendben lévők végeztek el, de hatósági 

ellenőrzéseket a szolgálati csoportok is végeztek, gondolok itt a tűzcsapellenőrzésekre, szabad 

területek ellenőrzéseire. A hatósági feladatoknál fontos szempont a lakosság megfelelő 

tájékoztatása, a törvényesség, a szakszerűség.  

A média segítségével többször végeztünk lakosságtájékoztatást, mivel fontosnak tartjuk, 

hogy a lakosság megfelelő tájékoztatást kapjon az aktualitásokról, pl. a tűzgyújtási tilalom 

bevezetéséről, kerti növényi hulladék égetésének szabályairól, stb. 

VII. Együttműködés a működési területen lévő ÖTE-kel 



Önkéntes Tűzoltó Egyesületeink továbbra is szorosan velünk együttműködve végezték 

tevékenységüket. Elmondható, hogy az egyesületek minden tudomásukra jutó káresethez 

vonulnak, így hatékony segítséget nyújtanak a felszámolás során. Felügyeleti ellenőrzéseink 

során az ÖTE-k működésével kapcsolatban mindent rendben találtunk, a jogi szabályozóknak 

megfelelően hajtják végre beavatkozásaikat és eszközeik karbantartását, használatát. 

Kiskunhalas HTP felülvizsgálta együttműködési megállapodásait az ÖTE-kel, mely alapján 

Kiskunmajsa ÖTE-vel I-es kategóriás, Csólyospálos ÖTE-vel I-es kategóriás, a Dél-

Magyarországi Tűzoltó és Technikai Mentő Egyesülettel II-es kategóriás, Mélykút ÖTE-vel II-

es kategóriás megállapodás maradt. Sikerült jogilag rendezni Jánoshalma ÖTE állapotát, így 

2020-ban velük is kötött egy III-as kategóriás megállapodást Kiskunhalas HTP. Az 

együttműködési megállapodással rendelkező egyesületek sikeresen pályáztak a 2020-ban kiírt 

pályázatokon, melyek keretében újabb eszközökhöz, működési és szertárfelújítási 

költségtérítéshez jutottak. Az ÖTE-ket bevonjuk gyakorlataink végrehajtásába, így szinten 

tartják szakmai tudásukat, illetve megismerik a hivatásos állomány tagjait.  

VIII. Az ÖTP-nél végzett felügyeleti tevékenység 

Kiskunhalas HTP működési területén működő Jánoshalma Önkormányzati Tűzoltó 

Parancsnokság az elmúlt évben is szakmai felügyeletünk alatt végezte munkáját, melynek 

kapcsán végzett ellenőrzések alapján elmondható, hogy súlyos hiányosságok nem kerültek 

megállapításra. Az előírt felülvizsgálatokat elvégeztették, a szerek, felszerelések, egyéni 

védőeszközök megfelelő állapotúak és karbantartottak. A személyi állomány rendelkezik az 

előírásoknak megfelelő végzettségekkel, orvosi igazolásokkal. Parancsnok úrral folyamatos a 

kapcsolattartás, nagyon jó és szoros szakmai együttműködésben végzi munkáját az ÖTP a HTP-

vel.  Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt pályázaton sikeresen 

szerepeltek, melyen gépjárműfecskendő felújítására költségtérítést, valamint tűzoltó 

szakfelszereléseket nyertek. 

Az ÖTP bizonytalan gazdasági helyzete stabilizálódni látszik. A szigorú gazdálkodás, a 

pályázatok és az Önkormányzatok támogatása átsegítette az ÖTP-t a működési nehézségeken. 

Kiadásaik háromnegyedét a bérköltség és személyi jellegű kiadások jelentették. 

Jánoshalma ÖTP vonulási adatait az alábbi ábra mutatja: 
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IX. A polgári védelmi feladatok ellátása 

Kockázatbecslés-, katasztrófavédelmi osztályba sorolás felülvizsgálata 

A polgári védelmi szakterület a 234/2011. Kormányrendelet 21.§ (2) bekezdésben 

meghatározottak szerint a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásával kapcsolatos 

feladatokat együttműködésben a polgármesterekkel az év folyamán elvégezte. A Kiskunhalasi 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság  működési területén lévő települések vonatkozásában olyan 

körülmény nem merült fel, amely indokolta volna a 2019. évi katasztrófavédelmi osztályba 

sorolás megváltoztatását. A HTP működési területén jelenleg 1 I.; 3 II. és 16 III. KVO-ba sorolt 

település van. 

Veszély-elhárítási tervek 

A vizsgált időszakban a szakterület elvégezte az önkormányzatok bevonásával a veszély-

elhárítási tervek pontosítását. Állományunk a települések részére minden segítséget megadott 

a tervek felülvizsgálata, pontosítása során, a 234/2011. Kormányrendelet 28.§-ban foglaltaknak 

megfelelően. A járási tervkivonatok pontosítása, kiegészítése a kirendeltségi összesített terv 

alapján a KvMB-k bevonásával határidőre megtörtént. Az év közben felmerült változások 

átvezetése, pontosítása a tervekben illetve adattárakban végrehajtásra került. 

Megelőzési, beavatkozási feladatok végzése 

A megelőzési tevékenységet a 17/2015. számú főigazgató intézkedés a katasztrófavédelem 

központi, területi és helyi szerveit érintő hatósági és szakhatósági tevékenység végzéséről - 

szerint végezzük. Az intézkedés alapján a HTP végzi a belterületi vízelvezető rendszerek, a 

településeken található fák, fasorok, közúti kockázati helyszínek, befogadó helyek ellenőrzését. 

Delegált feladatként lakosságvédelmi szirénák és II.-IV. kategóriába sorolt vízi létesítmények 

ellenőrzését. 

A közbiztonsági referensek szakmai munkájának irányítását a KvMB-k és a polgári védelmi 

felügyelő végzi. A HTP területén 4 településen (I-II KVO) kötelező a közbiztonsági referens 

foglakoztatása. Kunfehértó, III. sorolású településen plusz 1 fő vizsgázott referens végez 

munkát polgármesteri döntés alapján, függetlenül attól, hogy jogszabály ezt nem írja elő. Az 

összlétszám a referenseket tekintve 9 fő volt az év végén. A 2020 márciusában megszervezett 

felkészítés és vizsgának köszönhetően, amelyen 2 fő szerezte meg a szükséges képzettséget, 9 

fő rendelkezik vizsgával. A korábbi években a referensek részére a Kiskunhalasi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: KvK) a HTP bevonásával minden negyed 

évben szakmai értekezletet tartott, ahol feldolgozásra kerültek az időszerű események és 

feladatok. 2020-ban a kialakult vírus helyzet miatt az értekezletek elmaradtak. Ezek hiányát a 

két online felkészítési törzsvezetési gyakorlattal (július, november), illetve egy esetben online 

továbbképzéssel (november hónap) pótoltuk. 

A megyei veszélyhelyzeti prognózisban meghatározott feladatok végrehajtását a HTP 

folyamatosan végezte. A lakosságvédelmi szirénák teljes ellenőrzését (39 eszköz) szeptember 

hónapban hajtotta végre a szakterület állománya. 

 

 

 



 

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

A HTP az önkéntes illetve köteles polgári védelmi szervezetek alkalmazásához szükséges 

megalakítási okmányokkal rendelkezik. 

Polgári védelmi szervezetek felkészítése az önkormányzatokkal, ÖTE-kkel illetve 

gazdálkodó szervvel együttműködve az alábbiak szerint valósult meg, amelyben 6 szervezet, 

217 fővel vett részt.  

 
A 2020 évre mintegy 16 szervezet részére betervezett képzések és gyakorlatok zöme, 

elsősorban polgármesteri döntés alapján a COVID helyzet miatt elmaradt. 

A járási mentőcsoportok 2020-ban több alkalommal kerültek alkalmazásra, és hajtottak 

végre beavatkozásokat. Sikeres riasztási és ismétlő gyakorlata volt Kiskunhalas, Jánoshalma, 

Kiskunmajsa mentőcsoportoknak. JÖMCS alkalmazás 11 történt az évben (Kiskunhalas 8, 

Kiskunmajsa 2, Jánoshalma 1). 

Az évben minden JÖMCS kapott egy darab kézi rádiót. KEHOP pályázat keretében 

Kiskunmajsa JÖMCS 10 db általános védőruha készletet és egy Polaris quadot vehetett át, 

illetve a Tüzes Kunok Mentőcsoport által nyert 3 db AMAROK típusú terepjáróból egy darab 

logisztikai jármű átadásra került. Az érkező AMAROK járművek (Bács MKI területén 6 db.) 

és quad (2 db) kapcsán az OKF kisgépkezelő tanfolyamot szervezett, amelynek keretén belül 

egy fő mentor a helyi kijelölt állományt felkészítette. 

 

 

Fsz.
Település

(járás)
Szervezet Esemény

Létszám

(fő)

Résztvevő

(fő)
Dátum Helyszín 

1. Kiskunmajsa Köteles pv.sz. Szakképzés. 150 150 2020.03. 10, 11, 12. Kkmajsa

2. Kiskunhalas Tüzes Kunok ÖMCS
Továbbképzés, riasztási és 

ismétlő gyakorlat
21 16 2020.10.09-10. Kiskunhalas

3. Jánoshalma FBÖMCS
Továbbképzés, riasztási és 

ismétlő gyakorlat
20 15 2020.10.16-17. Mélykút

4. Kiskunmajsa Kkmajsa JÖMCS
Továbbképzés, riasztási és 

ismétlő gyakorlat
21 16 2020.10.29-30. Kkmajsa

5. Kiskunhalas
HUNENT Zrt. 

munkahelyi pv. sz.

Továbbképzés, riasztási és 

SKET gyakorlat
21 15 2020.10.30 Kkhalas

6. Kiskunhalas Köteles pv. sz.
Továbbképzés és KVT 

gyakorlat
316 5 2020.11.16, 18. Kkhalas

6 szervezet 217Összesen: fő



Hatósági és szakhatósági feladatok végrehajtásának helyzete, hatósági ellenőrzések 

koordinálása. 

A szakterület – a hatályos szabályzók alapján – a kirendeltségvezető utasításai szerint, a 

polgári védelmi felügyelő szakmai irányításával, a hatósági osztállyal együttműködésben 

tervezi és hajtja végre ellenőrzési feladatait. Az intézkedésnek megfelelően, a szakterület 

elsődlegesen a KvMB-k útján (a vírushelyzetre való tekintettel indokolt esetben iratbekéréses 

módszerrel) végezte a vízelvezetők-, védőművek-, vízkár-elhárítási tervek-, veszélyes fák-

fasorok-, melegedő helyek-, lakossági riasztó eszközök-, befogadó helyek-, földtani 

veszélyforrások- (partfal), kockázati helyszínek-, közúti kockázati helyszínek, valamint külön 

utasításra II. III. IV. kategóriájú vízi létesítmények ellenőrzéseit. A saját illetve társhatóságok 

bevonásával végrehajtott supervisori- és egyéb ellenőrzések hatósági eljárás indítására okot adó 

súlyos hiányosságot nem tártak fel. 

Az ellenőrzések száma az év folyamán az alábbiak szerint alakult: 

Fsz. Ellenőrzés megnevezése 2020. 

1. Vízelvezetők  9 

2. Fák, fasorok  6 

3. Lakossági riasztó eszközök 39 

4. Közúti kockázati helyszín  10 

5. Lebizt. techn. eszköz, települési téli gépszemle 1 

6. SKET gyakorlat (munkahelyi pv szervezet gyakorlat) 1 

Szakterületi KAP-ban rögzítve össz.: 66 

7. Vízügyi II. III. IV. 5 

Nem szakterületi KAP-ban rögzítve össz.: 5 

8.  KVT gyakorlat 1 

9.  JÖMCS riasztási gyakorlat 3 

10.  JÖMCS ismétlő gyakorlat 3 

11.  Közbiztonsági referensek törzsvezetési gyakorlat 1 

12.  Közbiztonsági referensek szituációs gyakorlat 1 

13. Befogadóhely, melegedőhely adatpontosítás nyilatkozattal 43 

Egyéb szakterületi össz.:  52 

Mindösszesen: 123 

 

X. Gyakorlatok 

Gyakorlatainkat a kiképzési tematikában tervezettek alapján szoktuk végrehajtani, de 2020-

ban a Covid járvány miatt ez csak részben valósult meg. A vírushelyzet miatt voltak olyan 

helyszínek, ahol nem tudtunk gyakorlatot tartani, emiatt ezen helyszínek egy része áttervezésre 

került. Kiskunhalas HTP és Kiskunmajsa KŐ közösen tartotta a szituációs begyakorló 

gyakorlatokat, ami az előírásoknak megfelelt. A gyakorlatokat minden esetben ellenőrizte a 

parancsnok, vagy a parancsnokhelyettes. Az ellenőrző gyakorlatokat 50%-ban tudtuk 

megtartani. Gyakorlatainkat többször ellenőrizte a Kiskunhalasi Kirendeltség és a Bács-Kiskun 

Megyei Katasztrófavédelmi Műveleti szolgálat. 

XI. Ügyeleti tevékenység 

Segélyhívások (105,112) már az országos segélyfogadó állomásokra futnak be, ahonnan 

továbbítják a megyei ügyeletekre, akik értékelik a jelzéseket és továbbítják Kiskunhalas HTP 

ügyeletére számítógépes rendszeren keresztül. A jelzés beérkezésekor a mindenkori helyi 



ügyeletes riasztja a megadott szereket. Többször előfordult, hogy személyesen vagy a 

tűzoltóság városi számán is érkeztek jelzések. 

XII. Társszervekkel való együttműködés 

Társzervekkel való kapcsolatunk jó. Kárhelyszíneken sokszor közösen láttuk el 

feladatainkat, mely úgy gondolom kiemelkedő volt minden fél részéről.  

 

XIII. HTP működésének tárgyi feltételei 

Gépjárműveink jó állapotúak, köszönhető annak, hogy az állomány vigyáz rájuk és 

folyamatosan karbantartja azokat. A nagyobb javításokat szakműhely végezte a kisebb 

problémákra azonnali intézkedés történt és helyben a kollégák végezték a működőképesség 

helyreállítását. 

A Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon 2020. évben az alábbiakban részletezett 

és kategorizált műszaki - technikai jellegű beszerzések, fejlesztések, javítási munkálatok 

valósultak meg: 

- személy és tűzoltó gépjárművek karban - üzemben tartása, javítása,  

 közfoglalkoztatotti eszközbeszerzés, 

- tűzoltó szakfelszerelések, védőeszközök beszerzése, pótlása, javítása, 

- informatikai-irodai eszközök beszerzése, javítása,  

- laktanya épület fűtési rendszer és garázssori melléképület födém felújítása, ingóságok, 

- sportfelszerelések vásárlása, szabadidős tevékenységi célú beszerzések. 

Személy és tűzoltó gépjárművek karban - üzemben tartása, javítása 

A HTP vonatkozásában 2020. évben a gépjárműparkot érintő nagyobb volumenű beszerzés, 

felújítás, javítás egy különleges szer, átcsoportosítás 1 ügyintéző gépjármű és egy 9 személyes 

mikrobusz tekintetében történt.  

Minden általunk használt gépjárműbe málházásra került 2020. évben külön intézkedésben 

meghatározott tartalommal egy-egy járványügyi mentesítő csomag is. 

A gépjárműveket és felszereléseiket érintő kötelező szervizeken, javításokon túl még a téli-

nyári átállásokkal, műszaki vizsgákkal és felépítmény revíziókkal, rendszeres 

karbantartásokkal és szemlékkel kapcsolatos munkálatok lettek elvégezve (Heti-havi 

karbantartások, kerék és gumicserék, fagyálló és egyéb folyadék szintmérések, akkumulátor 

tesztelések, olajcserék, stb.) az év folyamán. 

 

Tűzoltó szakfelszerelések, védőeszközök, oltóanyagok beszerzése, pótlása, javítása 

Az elmúlt évben minőségi fejlesztés céljából, az általános elhasználódás miatt leselejtezésre 

került eszközök pótlására, és meghatározott raktárkészletek (min. 20%) pufferelése céljából 

több alkalommal érkeztek központi forrásból, az MKI által beszerzett anyagok- felszerelések a 

tűzoltóság részére.  

Az év folyamán a korábbiakban igényelt kézi szerszámokból is érkezett a tűzoltóságra, mint 

például seprűk, lapátok, stb…, melyek az általános karbantartási, takarítási munkáknál 

használatosak.   

Informatikai-irodai eszközök beszerzése, javítása 

A 2020. év során nagyobb volumenű informatikai fejlesztés a Tűzoltóságon nem történt. A 

napi feladatellátás zavartalan működése érdekében a meghibásodások, működési zavarok 

javítva, kiküszöbölve lettek. Az informatikai jellegű, kisebb nagyságrendű beszerzések, 

pótlások az év folyamán folyamatosan zajlottak, biztosítva a számítógépek, nyomtatók, GPS 

készülékek, egyéb elektronikus eszközök folyamatos, biztonságos működését. (Nyomtató 



patronok, töltő- összekötő kábelek, csatlakozók, stb. vásárlása.) A feladatellátáshoz szükséges 

irodai fogyó eszközök biztosítása tárgy évben folyamatos volt. 

A laktanya és a melléképületeket, illetve ingóságaikat érintő fejlesztések: 

Anyagi támogatást nyert 2020. évben, így realizálódott a főépületben régóta tervezett 2 db 

gázkazán cseréje. A kivitelezővel a hosszú távú megbízható működés biztosítása érdekében 

karbantartási szerződés is megkötésre került. 

A laktanya épületének állagmegóvása és tisztántartása miatt kifestésre kerültek a titkárságról 

nyíló irodák és a védőruha tároló helyiség is. A festési munkákat a tűzoltó kollégák és a 

karbantartóként alkalmazott közfoglalkoztatott végezte. 

A korábbi években több alkalommal felmerülő utcafronti járda felújítást 2020. március 

hónapban tűzoltó kollégák közreműködésével elvégeztük. 10x20x6 cm-es szürke beton térkő 

felhasználásával új burkolat kialakítása történt a HTP utcafrontján a bejárat előtt, mely színében 

és stílusában is jól illeszkedik a 2019. évben beépített homlokzati elemekhez.  

Sportfelszerelések, ruházati termékek, szabadidős tevékenységi célú beszerzések 

Az éves ruházati utánpótlási ellátmány terhére 2020. évben a hivatásos állomány minden 

tagjának részére az egyenruházati termékek rendben megérkeztek és kiosztásra kerültek.  

A MOL által 2020-ban nyújtott mintegy 400.000.- Ft-os anyagi támogatásból 4 garnitúra 

Vektor típusú könnyűbevetési védőruha beszerzése valósult meg.  

Az elmúlt évben megvásárlásra került a Tűzoltó Sport Club jóvoltából több, az állomány 

fizikai egészségének megőrzését segíteni hivatott sporteszköz, melyek jellemzően a laktanya 

konditermében és Kiskunmajsa Őrsön kerültek elhelyezésre.  

XIV. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal 

A tűzoltók fizikai állóképességének szintjét 2020-ban is felmértük. A felmérés alapján a 

tűzoltók fizikai állóképessége jó szinten van, mely köszönhető a mindennapi sportolási 

lehetőségnek és az aktív sporttevékenységnek. Az éves fizikai felmérés során 86 fő megfelelően 

teljesítette a követelményeket. 

A 2020-as évben a COVID járvány miatt nagyrészt elmaradtak a betervezett sportversenyek. 

Ennek ellenére a sportfelkészülés folyamatos volt a tűzoltóságon, a tűzoltósport csapat tagjai 

gyakorolták a horoglétramászást és az akadálypályát, ezzel is készülve a 2021-es versenyre. 

Megtartásra került viszont a Megyei Kispályás Labdarúgó Bajnokság, ahol csapatunk az 

előkelő 2-ik helyet érte el. 

A Közösségi Szolgálat végrehajtásának helyzete: 

 



A katasztrófavédelmi közösségi szolgálaton (továbbiakban KKSZ) a HTP-n, a 2020. évben 

99 fő vett részt, akik elsősorban Kiskunhalas, Jánoshalma, Kiskunmajsa városok középfokú 

iskoláiból jelentkeztek. Nyári, tábor jellegű közösségi szolgálatot 7 tanuló teljesített a HTP-n. 

 

A HTP az előírt levezetési tervvel rendelkezik, a koordináló személyek, mentorok kijelölése 

megtörtént. A tanulók a közösségi szolgálatot sikeresen teljesítették, részükre az előírt 

igazolások kiállítása megtörtént. A küldő iskolákkal a HTP az előírtak szerint együttműködési 

megállapodást kötött, így jelenleg érvényes magállapodásunk van 9 középfokú 

tanintézménnyel. 

Összességében elmondható, hogy a HTP a KKSZ végrehajtására lehetőségei szerint 

felkészült, a szolgálati feladatok ellátásának elsődlegességét figyelembe véve végrehajtotta a 

jelentkező tanulók fogadását. A tanulók szívesen jöttek tűzoltóságunkra a közösségi szolgálatot 

teljesíteni, és megfelelő érdeklődést tanúsítottak, fegyelmükkel nem volt probléma.  

Lakosságfelkészítés 

2020 évben a vírushelyzet miatt a korábbi években jól működő programok közül elmaradtak: 

− A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny. 

− Az ifjúsági verseny helyi fordulóján, illetve gyermeknap alkalmából tartott nyílt 

napok. (Pl. „Nyitott szertárkapu” rendezvény.) 

− A városi- és falunapi rendezvényeken való részvétel. 

− Iskolákkal, társszervekkel közös rendezvények (pl. „Szakmák éjszakája”) 

− Társszervekkel közös rendezvények (pl.: Kiskunhalasi RK szervezésében a 

baleset- és bűnmegelőzési nap.) 

 

 

Lakosságfelkészítési módszereink: 

Aktív módszerrel:  

A járványügyi rendszabályok betartása mellett végeztük a kiskunhalasi Dékáni Technikum 

rendészeti tanulóinak az összefüggő szakmai gyakorlatát, melynek keretében a 10. évfolyam 2 

osztályát összesen 39 főt 35 órás ifjúsági tűzoltótanfolyam képzésben részesítettünk, ők 

mindannyian sikeres vizsgát tettek. A 11. évfolyam 41 tanulóját egyéb katasztrófavédelmi 

ismeretekkel képeztük. Az ifjúságfelkészítés keretén belül, az előző éveknél kisebb számban, 

de 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.  



Az év folyamán több alkalommal vettünk részt az MKI által biztosított tájékoztató anyagok 

terjesztésében, illetve két alkalommal OKF által szervezett online tűzvédelmi teszt 

végrehajtásában. 

A megyei igazgatóság feladatszabása szerint, az önkormányzatokkal és karitatív 

szervezetekkel együttműködve 4 db CO és 9 db füstérzékelő átadására került sor a rászorulók 

részére december hónapban. 

Passzív módszerrel: Elektronikus úton a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság honlapján keresztül tájékozódhat a lakosság. Szükség esetén az önkormányzatok, 

járási hivatalok online felületein és helyi újságokban is jelentek meg tájékoztató anyagok. Az 

év folyamán több alkalommal vettünk részt az MKI által biztosított tájékoztató anyagok 

terjesztésében. 

XV. A következő év feladatai 

2021-es évben is kiemelt feladat számunkra a szabadtéri tűzesetek, tűzeseti sérülések, 

halálesetek, valamint a CO mérgezésekkel járó káresetek csökkentése.  

További céljaink között szerepel az állomány felkészítése az új szabályzással kiadott 

alkalmassági vizsgálatok végrehajtására.  A szakmai és a tűzoltósport versenyre való 

felkészülés és jó szereplés. A meglévő állomány megtartása, hangulatának javítása, fizikai 

állapotának és egészségének megőrzése, javítása.  

A járási önkéntes mentőcsoportok ismereteinek, felszerelésének fejlesztése. A települések 

tényleges önvédelmi képességének javítása. 

 

 

Kiskunhalas, 2021. 02. 20. 

Tisztelettel:  

 Orbán Balázs tű. alezredes 

 tűzoltóparancsnok 
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