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BEVEZETÉS 
 
 
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi szerveként 2012.01.01-én 
alakult meg a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: Kirendeltség), 
irányítása alá a Kiskunhalas Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság és a Kiskőrös Város 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság állami irányítás alá vonása után megalakult 
Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltóság - továbbiakban Kiskunhalasi HTP -, Kiskőrösi Hivatásos 
Tűzoltóság - továbbiakban Kiskőrösi HTP – integrációjával. 2013. 01.01-től a Kirendeltség 
35 település (az előző évihez képest 6 településsel bővült) tűzvédelmét, polgári védelmi és 
iparbiztonsági feladatrendszerét látja el.  
 
 
A kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltóság egységeit a 2013-as évben saját működési területén 221 
alkalommal riasztották különböző káreseményekhez. Az esetek megoszlása a 
következőképpen alakult:  

Tűzeset 118, melyből szándékosan megtévesztő jelzés 1, melynek kapcsán feljelentést tettünk. 
Téves jelzés 35, kiérkezés előtt felszámolt esemény 27, utólagosan bejelentett tűzeset 10 
esetben fordult elő. Műszaki mentéshez való vonulás 103 alkalommal történt.  A 221 
eseményből 148 esetben került sor konkrét beavatkozásra. A 2013-as évben 1 db II-es kiemelt 
tűzeset fordult elő Kiskunhalas HTP működési területén, míg a többi káreset I-es vagy I-es 
kiemelt riasztási fokozatban került felszámolásra. 

Az előző évek statisztikájához képest a tűzesetek számában jelentős mértékű csökkenés 
tapasztalható a rendkívül csapadékos tavasznak köszönhetően. 

Kiskunhalas HTP működési területén működő Jánoshalma Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokság az elmúlt évben szakmai felügyeletünk alatt végezte munkáját, melynek 
kapcsán végzett ellenőrzések alapján elmondható, hogy súlyos hiányosságok nem kerültek 
megállapításra. 

A 2013-as évben tovább folytatódott az Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel való közös munka, 
valamint a fejlesztésük. Kiskunhalas HTP új együttműködési megállapodást kötött 
Kiskunmajsa (I-es kategória), Csólyospálos (II-es kategória), Mélykút (III-as kategória) és a 
Dél-Magyarországi Tűzoltó és Technikai Mentő Egyesülettel (III-as kategória), mellyel 
növeltük a települések tűzvédelmi biztonságát. Az együttműködési megállapodással 
rendelkező egyesületek sikeresen pályáztak a 2013-ban kiírt pályázatokon, melyek keretében 
újabb eszközökhöz és üzemanyag költségtérítéshez jutottak. 

A pályázatokon kívül Mélykút ÖTE átvehetett egy a Kiskőrös HTP-től selejtezett Liaz típusú 
járművet. A jármű üzemképessé válása és műszaki vizsgáztatása után 2014-ben remélhetőleg 
Mélykút ÖTE-vel II-es kategóriás együttműködési megállapodást tudunk kötni. Az ÖTE-ket 
bevonjuk a gyakorlataink végrehajtásába, így ők is fejlődni tudnak a szakmai munkát illetően, 
illetve megismerik az állomány tagjait. 

Az ÖTE-k bevonásával megkezdődtek a járási mentőcsoportok megalakítása. A 3 
mentőcsoportból kettő végrehajtotta a rendszerbeállító gyakorlatot, melyek megfelelő 
minősítést kaptak. 

A laktanya karbantartás mellett az állomány képzését a képzési tematikának megfelelően 
végeztük, amely segítséget nyújtott a szakmai versenyre való felkészüléshez is. A megyei 
szakmai versenyen a 4-ik helyezést értük el. Számos sportrendezvényen vettünk részt 
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(terepfutás, atlétikai bajnokság, megyei labdarúgó torna, lépcsőfutás, stb.) melyeken 
kimagasló eredményt sajnos nem értünk el.   

A készenléti állomány létszámhiányának csökkentésére 4 újonc kezdte meg szolgálatát 
februárban az alapképzés sikeres elvégzését követően.  

Minden évben terepvezetési gyakorlatokat szervezünk 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.  

A tűzoltók fizikai állóképessége jó szinten van, mely köszönhető a fiatal állománynak, illetve 
a mindennapi sportolási lehetőségnek. Az éves fizikai felmérést végrehajtottuk, mely során 
mindenki megfelelően teljesített. 

 

Polgári védelmi szakterület 
 
 

Kockázatbecslés, katasztrófavédelmi osztályba sorolás felülvizsgálata 
Az új besorolások a 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) 
BM rendelet módosításával 2013. január 01.-vel léptek hatályba. Kirendeltség szinten 
települések száma 2012-ben 29 volt, amely 2013. január 01-től 35-re növekedett, ebből a 
Kiskunhalasi HTP. -hez 20 település tartozik három járás, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, 
Jánoshalma székhellyel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013. szeptember hónapban a KVO sorolások felülvizsgálatra került, a polgármesterekkel a 
veszélyeztető tényezők áttekintése megtörtént, amelyről minden település esetében feljegyzés 
készült. A közösen kidolgozott állásfoglalás szerint a települések katasztrófavédelmi 
osztályba sorolásának módosítása nem volt szükséges.  
 
1. Veszélyelhárítási tervek 
Az évben kirendeltségünk elvégezte a települések ideiglenes veszély-elhárítási terveinek 
pontosítását, illetve végezte az adatgyűjtést az új jogszabály 72/2013. (XII. 17.) BM rendelet 

Katasztrófavédelmi Osztályba 
sorolás helyzete 2013. 01. 01. 

Fsz. Település 
KVO-ba 
sorolás 

1. Balotaszállás III. 
2. Borota III. 
3. Csólyospálos III. 
4. Harkakötöny III. 
5. Jánoshalma III. 
6. Jászszentlászló III. 
7. Kelebia II. 
8. Kéleshalom III. 
9. Kiskunhalas II. 
10. Kiskunmajsa III. 
11. Kisszállás III. 
12. Kömpöc III. 
13. Kunfehértó III. 
14. Mélykút III. 
15. Móricgát III. 
16. Pirtó III. 
17. Rém III. 
18. Szank II. 
19. Tompa III. 
20. Zsana II. 
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szerinti veszély-elhárítási tervezés megkezdéséhez. Veszélyelhárítási tervezés kapcsán, 
kirendeltségi szinten egységes szerkezetű és a tartalmi követelményeknek megfelelő minta 
került összeállításra és a települések részére kiadásra. A KVMB -s szakállomány 
folyamatosan segítséget nyújtott a települési veszélyelhárítási tervek készítéséhez, ezzel 
párhuzamosan folytak a már kész, jóváhagyott tervek egyeztetései. A járási összesített tervek 
határidőre az előírt tartalommal a KVMB -s közreműködésével határidőre elkészültek. 
 
2. Megelőzési, beavatkozási feladatok végzése, helyi szervek polgári védelmi 

tevékenységének felügyelete 
A megyei veszélyhelyzeti prognózisban meghatározott polgári védelmi feladatok 
végrehajtását folyamatosan végezte a tűzoltó parancsnokság.  
A 2013. március 15-re kialakult hó helyzet kezelésében vett részt az állomány. A 
településekkel a kapcsolattartás folyamatos volt. Az illetékességi területen elzárt település 
nem volt. 
A megyei polgári védelmi főfelügyelő utasítására a belvízi kockázati helyszíneken ellenőrzést 
hajtottunk végre 2013. 03.29-én az alábbi település: 

� Harkakötöny 
A bejáráson tapasztaltak alapján azonnali illetve sürgős intézkedésre nem volt szükség 
 
2013. évben a kialakult belvízi helyzet kapcsán az önkormányzatokkal folyamatosan tartottuk 
a kapcsolatot, részükre igény szerint szakmai segítségnyújtást adtunk. A 2013. április elejére 
kialakult időjárási viszonyok, a lehullott jelentős mennyiségű csapadék miatt egy település 
rendelt el belvízvédelmi fokozatot. 
 
1) Mélykút település 

II. fok elrendelve: 2013. 04. 03. 15.00 
Megszüntetve: 2013. 04. 11. 15.00 

 
A fentieken túl végrehajtásra került: 

• Belterületi vízelvezető rendszerek helyszíni szemléi. 
• A közutak téli időjárást megelőző Supervisori ellenőrzése. 
• Melegedőhelyek ellenőrzése. 

 
A lakosságvédelmi szirénák ellenőrzését hajtottuk végre szeptember hónapban, az eszközök 
üzemképessége 34,56 %-os. 
 
November hónap kiemelt feladata volt, a települések vonatkozásában, a szükségellátási 
(hulladékszállítási) tervek elkészítése a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. Által 
szolgáltatást végző települések vonatkozásában.  
 
4. Az önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek megalakítása, mozgósítása és 

felkészítése. A munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakításnak helyzete 
A 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet előírásának megfelelően a települési pv.-i szervezetek 
létszáma a település lélekszámához és veszélyeztetettségéhez igazodva módosításra került. A 
területi pv. szervezetek létszámadataiban változás nem történt. Pv-i szervezet beavatkozására, 
gyakoroltatására a vizsgált időszakban nem került sor. Bács- Zöldért Jánoshalmi telephelye 
részére a 2013.05.30-án munkahelyi pv.-i szervezet, mozgósítási gyakorlat és képzés került 
levezetésre. Jelenleg folyik a járási mentőszervezetek kialakítása. 2013 évben Kiskunhalas, 
Kiskunmajsa járások önkéntes mentőszervezetei kerültek megalakításra és felkészítésre, ezen 
szervezetek rendszerbe állító gyakorlatai végrehajtásra kerültek (Kiskunhalas: 2013. 10. 20.; 
Kiskunmajsa: 2013.10. 29) Jánoshalma járás önkéntes mentőszervezete 2014. évi I. negyed 
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évében kerül felállításra, mind a három járási mentőszervezet minősítő gyakorlata 2014. 
május hónapban valósul meg. 

 
Települési polgári védelmi szervezetek alapképzésére került sor a felterjesztett, MKI 
igazgatója által jóváhagyott tervek alapján Zsanán és Szankon. 
 
A Kiskunhalas Baromfifeldolgozó Zrt. munkahelyi pv. szervezet alapképzésére került sor 
11.29-én, 21 fő részére.  
 
5. A Közösségi Szolgálat végrehajtásának helyzete: 
 
A katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot a Kiskunhalasi HTP. -n a 2012/2013-as tanév 
második felében 9 fő teljesítette, akik Kiskunhalas Város középfokú iskoláiból jelentkeztek. A 
tanulók a közösségi szolgálatot sikeresen teljesítették, részükre az előírt igazolások kiállítása 
megtörtént. A helyi televízió a riportfilmben tudósított a közösségi szolgálat teljesítéséről, 
ahol a tanulók az élményeikről is beszámoltak. 
 
6. lakosság felkészítés 
 
A lakosságfelkészítés, ezen belül ifjúságfelkészítés keretében több alkalommal általános, 
középiskolások és óvodások látogatták meg tűzoltóságot. 
 
A 2013. évben is megszerveztük a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt. A 
terv szerint a verseny helyi szintű levezetésére 03.16-án (Kiskunhalas) került sor. Kiskunhalas 
HTP vonatkozásában 11 csapat jelentkezett. 
 
Az országos katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen a megyei döntőt nyert Arany János 
Általános Iskola Kiskunmajsa csapata vett részt, a versenyen II. helyezést értek el. 
 
Lakossági tájékoztatókat tettünk közzé a különböző média felületeken, tűzgyújtási tilalommal 
és az évszaknak megfelelő a rendkívüli időjárás miatti viselkedési és magatartási 
szabályokról. 
 
7. Különleges jogrend idején történő továbbműködésre való felkészülés helyzete 
 
2013. évben a járási rendszer kialakítása után a helyi védelmi bizottságok újra szervezésre 
kerültek, alakuló üléseik előkészítése és levezetése mind a három járásban megtörtént. A 
járási hivatalvezetőkkel folyamatos az együttműködés, a közös feladatok végrehajtásában. Az 
alakuló ülésen megvitatásra illetve jóváhagyásra került az SZMR és 2013 évi munka és 
ellenőrzési tervek.  
A HVB-k öt rendes ülést és két rendkívüli ülést, valamint két gyakorlatot hajtottak végre az 
év folyamán a KVMB -k közreműködésével.. 
  
 

8. Hatósági és szakhatósági feladatok végrehajtásának helyzete, hatósági 
ellenőrzések koordinálása. 

 
Belterületi vízelvezető rendszerek helyszíni szemléi: 

Az ellenőrzés kapcsán a illetékességi területen lévő 20 település vízelvezető rendszereinek 
ellenőrzése megtörtént.  
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Lakosságvédelmi szirénák ellenőrzése: 
 

2013 szeptemberében a települések motoros szirénáinak működésének hatósági ellenőrzését 
végeztük el a 39 eszközből 9 üzemképes. 
 

A közutak téli időjárást megelőző supervisori ellenőrzése: 
 

Az ellenőrzés 79 kockázati helyszínen került végrehajtásra. A feladat kapcsán a területileg 
illetékes rendőri szervekkel, illetve közútkezelő üzemmérnökséggel a kapcsolatot felvettük, és 
a meghatározottak szerint a közös ellenőrzést végrehajtottuk a rendkívüli téli időjárás által 
legveszélyeztetettebb közúti kockázati helyszíneken. A helyi sajátosságok figyelembe 
vételével különös figyelmet fordítottunk a szemrevételezés során a lefagyásra különösen 
veszélyes táblával jelzett útszakaszokra, fix és hordozható hóvédművel ellátott útszakaszokra, 
külön szintű kötöttpályás keresztezésekre, szintbeli kötöttpályás keresztezésekre, a kialakított 
körforgalmú keresztezésekre, zsáktelepülések bejárati útszakaszaira, egyéb veszélyes helyekre 
(éles útkanyar, gyakori baleseti helyszínek, kockázatos kerékpárút szakaszok, stb.). 

Az ellenőrzési során elsősorban és súlyozottan az alábbi szempontok kerültek 
figyelembe vételre: biztonsági berendezések állapota, közúti táblák, útburkolati jelek állapota, 
beláthatóság, útburkolati és egyéb hibák. 
 

Melegedőhelyek ellenőrzése: 
 

2013. év decemberében a népegészségügy szervvel együttműködésben a kijelölt 55 téli 
melegedőhely ellenőrzését kezdtük el, az év végén ellenőrzött 42 helyszín alkalmas az 
ideiglenes melegedő helyként való üzemelésre. 
 

Kémények hatósági felügyelete: 
 

A kiskunhalasi katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági osztálya a kéményseprő-ipari 
közszolgáltató által megküldött tanúsítványok alapján közel 1000 esetben adott ki 
égéstermék-elvezető használatát megtiltó határozatot. A vonatkozó jogszabály módosítása 
következtében kb. 650 esetben visszavonásra kerültek a tiltó határozatok. 
 

Egyéb ellenőrzések: 
További feladat volt a szabadtéri tüzek megelőzésével, megakadályozásával kapcsolatos 
ellenőrzések végrehajtása együttműködésben a hatósági osztály állományával, a közlekedési 
utak menti védősávok hatósági ellenőrzése. 

Kiskunhalas HTP 2014. évi célkitűzései: 
 

1. Járási mentőcsoportok (3db) megalakítása és minősítése. 
2. A települési önkéntes mentőcsoportok megalakításának előkészítése. 
3. Közösségi szolgálatban résztvevő tanulók számának növelése, Kiskunhalas HTP-n  

60 fő elérése. 
4. Semmelweis Kórház bővítésének fokozott figyelemmel kísérése. 
5. Szabadtéri tüzek megelőzése. 
6. Kiskunmajsa őrs megépítésének előkészítése. 
7. A működési területünkön található ÖTE-k kiemelt szakmai támogatása. 
8. Lakosság tájékoztatása minden katasztrófavédelmi kérdésben. 
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