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ÚJ VÁLTOZATBAN! 
 
KISKUNHALAS VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 

 
ELQTERJESZTÉSE 

 
a KépviselQ-testület 2023. március 30-i ülésére 

Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Kiskunhalas Hivatásos 
Tqzoltóság 2022. évi munkájáról tárgyában 

 
 
Tisztelt KépviselQ-testület! 
 

2012. január 1-jén megalakult a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége. A kötelezQ beszámolási kötelezettsége 
megszqnt a Kirendeltségnek az Önkormányzat irányába. Ennek ellenére 2014-ben a májusi 
testületi ülésen már szerepelt napirendi pontként a kirendeltség beszámolója, mivel a város 
lakosságát komolyan érintQ feladatról van szó. 
 
A tqz elleni védekezésrQl, a mqszaki mentésrQl és a tqzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 
30.§ (5) bekezdése szerint a tqzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a 
hivatásos tqzoltóság mqködési területén mqködQ települési önkormányzat képviselQ-
testületének a település tqzvédelmi helyzetérQl, a tqzvédelem érdekében tett intézkedésekrQl 
és az azzal kapcsolatos feladatokról.  
 
A Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség idén is megküldte önkormányzatunk 
számára az elQzQ évi munkájáról szóló beszámolót (polgári védelmi szakterület, tqzoltósági 
szakterület, iparbiztonsági szakterület, hatósági tevékenység).  
 
Kérem a képviselQ-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg és fogadja el. 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának KépviselQ-testülete köszönettel veszi és 
elfogadja a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a Kiskunhalas 
Hivatásos Tqzoltóság 2022. évi munkájáról szóló beszámolóját. 
 
HatáridQ:    azonnal 
FelelQs:    Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelQs:  Csanádiné Ignácz Erika szervezési ügyintézQ 
Határozatról értesül: Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség,  
 Hivatásos Tqzoltóság 
 
Kiskunhalas, 2023. március 23. 
 
 
         Fülöp Róbert s.k. 



Kiskunhalas Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség 2022. évi beszámolója



COVID-19 (2022)



BEFOGADÁS

Befogadóhelyek
szemléje

32 fQ befogadása



BEAVATKOZÁSOK

Szabadtéri tüzek
Közlekedési 

balesetek



EREDMÉNYEINK



ELISMERÉSEK



455 sajtó, TV és online 
megjelenés

SAJTÓ és LAKOSSÁG

Nyugdíjas találkozó 
Kiskunhalas



Polgári védelmi szakterület



1. Kockázatbecslés, KVO-ba sorolás 
felülvizsgálata

2. Veszélyelhárítási tervrendszerek

I.   KVO:     1
II.  KVO:     9
III. KVO:   25

÷Pv és mozg. tervek (új)
(járás, település)

÷Települési tervek            
÷ Kirendeltségi terv       
÷ Járási tervkivonatok           

- speciális részelemek
- mellékletek
- kapcsolódó adattárak, &

÷ PV szervezetek tervei            
(megalakítási, mozgósítási, &)

2022-ben minden feladatra hatással volt: COVID, háború - menekült válság, takarékosság            
Valós veszélyeztetettség tükrözése. Naprakészség.

Jó szintq együttmqködés: polgármester, jegyzQ, kb-i referns, pv-i üi., önkormányzat, HVB, járási hivatal&

Járás    Lakosság   Település

Kkhalas      43 726              9

Jhalma 16 588              5

KkQrös 54 834             15

Kkmajsa 19 201              6

Össz.:  134 349             35



3. MegelQzési, beavatkozási, helyi polgári 
védelmi tevékenység

4. Polgári védelmi szervezetek

" Települési köteles pv-i szervezet 
35/14

3 Szakképzés - R gyak (Kaskantyú, 
Tabdi, CsengQd, Soltszentimre, Zsana 
Kunfehértó,Kisszállás,Jászszentlászló
Móricgát, Szank, Csólyospálos, 
Kömpöc, Bócsa)

3 Komlex KVT gyakorlat (Khalas)

" Munkahelyi pv-i szervezet: 1/1
3 HUNENT Zrt. Khalas: SKET gyakorlat

" Járási ÖMCS: 4/3
3 Riasztási, éves ismétlQ gyakorlatok
3 Beavatkozások (31)
3 Nyertes pályázatok mind a 4 járásban, 

mintegy 1 055 000 ft. értékben (sátor, 
gépjármq fenntartás, mqködési 
költség)

3 Tüzes Kunok MCS KEHOP pályázatból 
kapott 1 db Polaris Ranger quadot

" Települési ÖMCS: 15 ð 3/0
3 3 érvényes minQsítés

MegelQzés, emberi élet anyagi javak megóvása.  Szinten tartás, fejlesztés. KiemelendQ: erdQtqz oltásban való részvétel

" Menekültekkel kapcsolatos feladatok
(Befogadóhely felmérés, közremqködés az elhelyezésben, adat-
szolgáltatás, op. törzs szolgálat,& )

" Együttmqködés lakosságvédelmi 
intézkedésekben

(Ideiglenes elhelyezés, lakhatatlan épület, kidQlt fák, vihar, hideg,
extrém csapadék, áramkimaradás, ...)

" Polgármesterek szakmai támogatása
(Tervezés, felkészülés, védekezés, tájékoztatás, lakosságvédelem, 
pv-i szervezetek, határozatok, kijelölés, vis maior &)

" Közbiztonsági referensek (pv. üi.)
3 21 fQ kb-i referens (5 fQ III KVO településen)
3 Online értekezletek, gyakorlatok, továbbképzések (I., 

II., IV. negyedév)
3 II. negyedéves értekezlet jelenléti formában KiskQrös 

HTP-n

" LTRR rendszer, szirénák (82 db; 17 leválasztott 
eszköz; 9 LTRR;  27 % ük.)

" Lakosságvédelmi ellenQrzések, gépszemlék
" Belvízi védekezés: 0; Vis Maior: 0



5. Közösségi Szolgálat 6. Lakosság felkészítés

" 71 fQ
" Emq-i megállapodás: 31 

iskolával
" Általános levezetési terv, 

okmányolás JelentQs 
adminisztráció

" FQbb módszerek:
Egyéni és csoportos foglakozás, 
nyári tábor

KKSZ 3 szinten tartás.                                                          A lakosság minél szélesebb körq megszólítása. 

" Lakossági tájékoztató anyagok 
(KülönbözQ média felületeken helyben 
szokásos módon: Tqzgyújtás, hQség, tél, 
vihar, közösségi szolgálat, kampányok, 
online tqzvédelmi teszt&)

" Iskolás, óvodás, csoportok látogatásai 
a HTP-ken

" Települési, iskolai rendezvények
" Komplex KVT gyakorlat
" Rendészeti fakultációsok szakmai 

gyakorlata
" Nyílt nap (HTP, ÖTE, ÖTP)
" Füst érzékelQk átadása (30 db)

Kialakult helyzet miatt elmaradt:
o Zsebi projekt
o Települési közösségi 

rendezvények egy része
o Kv-i ifjúsági verseny 
o Iskolákkal, társszervek közös 

rendezvények egy része



7. Különleges jogrendi mqködés 8. Hatósági feladatok, ellenQrzések

Különleges jogrend esetén való mqködés biztosítása, HVB-k jó szintq mqködése. Eredményes megelQzés.

" Kiemelt szerep a védelmi igazgatás 
rendszerében

" Veszélyhelyzetben a feladatok átvétele

" COVID feladatok
" Menekültekkel kapcsolatos feladatok
" Rendszeres adatszolgáltatás a TVB felé
" Takarékosság, barnakQszén feladatok
" MegfelelQ szakmaiság
" Rendes ülés (márc. - online; nov. - 1 online KKH)
" Rendkívüli ülés (ápr. 3 online; humanitárius fea.) 
" Munkacsoport felkészítés 
" EllenQrzés: KiskQrös HVB
" Új SZMSZ
" Munkaterv, okmányrendszer
" Kv-i elnökhelyettes; KvMB szerepe

" Értesítési és készenlétbe helyezési tervek 
felülvizsgálata, pontosítása (Gyakorlás 2022-ben 
nem volt, mivel 2 ill. 3 évente kell. )

POLGÁRMESTER

HVB

KVK és HTP

Fsz
.

Szakterületi ellenQrzések (SZTÉR elQírás 32: - KAP)

1. VízelvezetQk 17
2. Fák, fasorok 3
3. Földtani veszélyforrás- partfal 4
4. Közúti kockázati helyszín 12

Összesen: 36
Fsz

.
Egyéb szakterületi ellenQrzések (KAP)

5. Vízkárelhárítási tervek 0
6. Lakossági riasztó eszközök (73+9 LTRR db eszköz) 82
7. Lebiztosított technikai eszköz, települési téli gépszemle 1
8. Befogadóhely, melegedQhely 24

Összesen: 107
Vízügy ellenQrzések ellenQrzések (KAP)

9. II. kategória 9
10. III. kategória 3

Összesen: 12
Egyéb szakterületi ellenQrzések ellenQrzések (NKAP)

11. Befogadóhely, melegedQhely adatpontosítás nyilatkozattal 17
12. Lakossági riasztó eszközök (LTRR havi rendszerességgel) 9
13. Ukrán menekültek elhelyezésére tervezett objektumok 12
14. Pellet kazán elhelyezési lehetQség felmérés 15
15. Rezsi csökkentés - barna kQszén deponáló helyek 18

Összesen: 71
Gyakorlatok ellenQrzései (SZTÉR elQírás: 7 - NKAP)

16. SKET gyakorlat (munkahelyi pv szervezet gyakorlat) 1
17. KVT gyakorlat KVK 1
18. KVT gyakorlat Kiskunhalas város 1
19. JÖMCS riasztási gyakorlat 2
20. JÖMCS ismétlQ/együttmqködési gyakorlat 3
21. Települési köteles pv.-i szervezet riasztási gyakorlat 13
22. Közbiztonsági referensek szituációs törzsvezetési gyakorlat 2
23. Értesítési, készenlétbe helyezési gyakorlat* 0

Összesen: 23
KAP szakterület ellenQrzés összesen: 143

KAP ellenQrzés összesen: 155
Mindösszesen: 249

÷ 2022 évben folyamatos veszélyhelyzet (Covid, háború)
÷ Védelmi igazgatást érintQ jogszabály változások
÷ Új különleges jogrend: hadiállapot, szükségállapot, 

veszélyhelyzet



9. Katasztrófavédelmi gyakorlatok

Jó szintq, értékteremtQ gyakorlatok.                                             KiemelendQ Tüzes Kunok gyakorlat.

SZTÉR ELQÍRÁS SZERINTI GYAKORLAT
Fs
z.

Szervezet/megnevezés Db.

Járási Önkéntes mentQcsoportok
1. Kiskunhalas - riasztási 1
2. KiskQrös - riasztási 1
3. Kiskunmajsa - együttmqködési 1
4. Kiskunhalas - ismétlQ 1
5. KiskQrös - ismétlQ/együttmqködési 1

Összesen: 5
Települési és munkahelyi köteles pv-i szervezetek
6. Kaskantyú - riasztási 1
7. Tabdi - riasztási 1
8. CsengQd - riasztási 1
9. Soltszentimre - riasztási 1

10. Zsana - riasztási 1
11. Kunfehértó - riasztási 1
12. Kisszállás - riasztási 1
13. Jászszentlászló - riasztási 1
14. Móricgát - riasztási 1
15. Szank - riasztási 1
16. Csólyospálos - riasztási 1
17. Kömpöc - riasztási 1
18. Bócsa - riasztási 1
19. Kiskunhalas - komplex KVT 1

20.
Kiskunhalas HUNENT Zrt. - SKET és 
KVT

1

Összesen: 15
KVK

21. Komplex KVT - Kiskunhalas 1
Közbiztonsági referensek

22. Kb-i referensek - törzsvezetési 2
(SZTÉR elQírás: 7)                Mindösszesen: 23



Tqzoltósági szakterület 



Tqzoltósági szakterület
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Tqzoltósági szakterület

Kiemelt események:
- 16 - II-es, 2 - III-as, 2 - V-ös kiemelt tqzeset
- Soltvadkert mqanyag üzem, ErdQtüzek
- 194 közlekedési baleset
- Nagyszámú lakásbehatolás



Tqzoltósági szakterület

- Létszám (KK 2 autó 3 35 fQ, KH 7 autó 3 79 fQ)
- Átrendelések
- Covid-19 - biztonsági szabályok, elmaradt gyakorlatok
- Tqzoltótechnika kezelQi tanfolyam
- Gyakorlatok 3 erdQtüzes, ellenQrzQ gyak., 

laktanyaudvarban szervezett gyakorlatok

Szolgálatellátás



Felügyeleti tevékenység - ÖTP

Tqzoltósági szakterület

- Szakmai pályázaton 11.199.696.-
- Fluktuáció!
- Parancsnokváltás 3 Soltvadkert ÖTP
- Beavatkozások 83%-a önállóan
- ÖTP-k fenntarthatósága
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Összesen:418



Tqzoltósági szakterület

- Tqzoltó alaptanfolyam, kisgépkezelQi 
tanfolyam

- Új gépjármqvek (Akasztó, Kiskunmajsa)

- Eredményes szakmai pályázatok 3
10.561.526.-

- DMTTME, Mélykút ÖTE 3 I. kategória
- Akasztó ÖT 3 vállalt feladatok teljesítése

Felügyeleti tevékenység - ÖTE
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Iparbiztonsági szakterület



Iparbiztonság

- A hivatásos katasztrófavédelmi szervek 2022. évi országos hatósági ellenQrzési terve
- A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022. évi szervezeti

teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatairól szóló 10. számú intézkedése
- A kelebiai határállomás vasúti veszélyes áru szállításának (RID) folyamatos ellenQrzésérQl szóló

31/2018. számú intézkedés (utoljára módosította: 55/2020. sz. OKF int.)

Tárgy Meghatározott Teljesített Megjegyzés

Veszélyes üzemek ellenQrzései (db/év) Kiemelt
követelmény

10

5+2 (megyei 
számon)

idQszakos hatósági 
ellenQrzés, 

valóságtartalom 
vizsgálat

BVT, SKET gyakorlatok ellenQrzés 5 3 db részleges          
2 db teljes körq

Üzemazonosítási helyszíni szemle 12 5 -



Iparbiztonság

*Megjegyzés: összes jármq/ veszélyes árut szállító jármq

Tárgy Meghatározott Teljesített Megjegyzés

EllenQrizendQ veszélyes árut szállító közúti
jármqvek száma (jármq/év)

40 *578/44 Roadpol, Disaster 
akciók, M5 

autópálya és önálló 
ellenQrzések

EllenQrzések száma közúti forgalomban
(alkalom/év)

40 39

ADR telephelyi ellenQrzések száma
(alkalom/év)

12 9 -

EllenQrizendQ veszélyes árut szállító vasúti
jármqvek száma (jármq/év)

150 *24 133/5 494
RID folyamatos 

ellenQrzés és egyéb 
helyszínEllenQrzések száma vasúti forgalomban

(alkalom/év)
14 455

EllenQrizendQ veszélyes árut szállító vízi
jármqvek száma (jármq/év)

3 *19/9
Mohácsi 

HatárkikötQ EllenQrzések száma vízi forgalomban és
ADN telephelyen (alkalom/év)

2 8

9,1%

1,9%



Iparbiztonság

Tárgy Meghatározott Teljesített Megjegyzés

Gázvezeték sérülés kivizsgálás - 3 1 esetben KMSZ 
vizsgálat

KIV gyakorlat és konzultáció 4 4
-

Környezetvédelmi szakhatósági eljárás - 1
hozzájáruló

Ammónia ömlés Szank Gázüzem - 1 -



Iparbiztonság

KML szolgálat 

÷ KML készenléttel eltöltött napok száma: 71

÷ KML szolgálattal eltöltött napok száma: 55

÷ BKMKI összes riasztás: 31
(11 esetben a szer vissza lett fordítva)

÷ Kiskunhalasi KvK szolgálati idejére esett riasztás: 4



Iparbiztonság

Bács-Reál Kft. öröksége



HATÓSÁGI  TEVÉKENYSÉG



Képzések

Havi képzési tervek feldolgozása folyamatos
Jogszabályváltozások folyamatos kísérése

Költséghatékonyság miatt fQleg on-line képzések
lakitelki tqzvédelmi szakmai napok szintén on-line

Képzések

Havi képzési tervek feldolgozása folyamatos
Jogszabályváltozások folyamatos kísérése

Költséghatékonyság miatt fQleg on-line képzések
lakitelki tqzvédelmi szakmai napok szintén on-line

- a szükséges szakmai végzettséggel mindenki rendelkezik
- megosztott eljárástípusok
- Kelebia miatt + 4 fQ vezényelve volt minden héten 07.31-ig

- a szükséges szakmai végzettséggel mindenki rendelkezik
- megosztott eljárástípusok
- Kelebia miatt + 4 fQ vezényelve volt minden héten 07.31-ig

Létszámhelyzet

7 fQ - 6 fQ hivatásos tiszt, 1 fQ RIASZ 3 év végén -2 fQ (2023-ban 5 
fQ)

Létszámhelyzet

7 fQ - 6 fQ hivatásos tiszt, 1 fQ RIASZ 3 év végén -2 fQ (2023-ban 5 
fQ)

Hatósági osztály



Összes ügyiratszám 
(2022 - hatósági osztály)

fQszám: 1648

alszám: 5236

Összes ügyiratszám 
(2022 - hatósági osztály)

fQszám: 1648

alszám: 5236

Hatósági tevékenységHatósági tevékenység

Integrált hatósági szemlélet alkalmazása (polgári védelmi, iparbiztosági, tqzoltósági 
szakterülettel szoros együttmqködés) bevonás a hatósági tevékenységbe. 

Részvétel a helyismereti foglalkozásokon

Költséghatékonyságot figyelembe véve közös szemlék, ellenQrzések.

95 %-ban elektronikus ügyintézés    - Iparbiztonsági eljárások lefolytatása

Konténerkazán telepítési bejárásokban részvétel

Integrált hatósági szemlélet alkalmazása (polgári védelmi, iparbiztosági, tqzoltósági 
szakterülettel szoros együttmqködés) bevonás a hatósági tevékenységbe. 

Részvétel a helyismereti foglalkozásokon

Költséghatékonyságot figyelembe véve közös szemlék, ellenQrzések.

95 %-ban elektronikus ügyintézés    - Iparbiztonsági eljárások lefolytatása

Konténerkazán telepítési bejárásokban részvétel
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A bírságok nagy része RID-es és ADR-es 
Figyelmeztetés: 194 esetben

Tqzvédelmi bírság esetszám 2022-ben 9 esetben összesen: 140.000 
forint  (2021-ban 370.000 forint, 7 esetben)

A bírságok nagy része RID-es és ADR-es 
Figyelmeztetés: 194 esetben

Tqzvédelmi bírság esetszám 2022-ben 9 esetben összesen: 140.000 
forint  (2021-ban 370.000 forint, 7 esetben)
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Minden szakág vonatkozásában kiemelt cél a költséghatékonyság,
összehangolt, gazdaságos, észszerq munkavégzés!

Tqzoltósági szakterület

- Szakmai színvonal szinten tartása, fizikai erQnlét megQrzése;

- ÖTE, ÖTP - szakmai támogatás, szakmai ismeretek fejlesztése, tanfolyamok 
szervezése. 

Polgári védelmi szakterület

- MentQcsoportok alkalmazása tömeges eseményeknél.

Iparbiztonsági szakterület

- Kelebia - veszélyes üzemek felügyeletén túl a veszélyes hulladék átvevQ 
telepek tevékenységének figyelemmel kísérése.

Hatósági terület

- Szabadtéri égetés szabályainak, valamint a lakástüzek és szén-monoxid 
mérgezések megelQzését célzó intenzív kommunikációja a lakosság 
számára;

- HatáridQk betartása.

2023. évi célkitqzések
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Kiskunhalas HTP 2022. évi beszámolója 

Kiskunhalas Hivatásos Tqzoltóparancsnokság (továbbiakban: HTP) 2022. évben végzett 
tevékenységérQl az alábbi tájékoztatást adom. 

I. Bevezetés 

Kiskunhalas HTP, a 2022. évben a Kiskunhalas Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
(továbbiakban: KvK) alárendeltségében látta el a feladatát. Kiemelt feladatként kezeltük a tqz 
és káresetek csökkentését.  

FQ célunk volt a kirendeltséggel közösen a szabadtéri tqzesetek, tqzeseti sérülések, 
halálesetek, valamint a CO mérgezésekkel járó káresetek csökkentése. Sok energiát fektettünk 
az ellenQrzésekre, lakossági tájékoztatásokra. Fontos feladat számunkra a személyi állomány 
megtartása, a meglévQ felszereléseink állagmegóvása, nagy hangsúlyt fektettünk a biztonságos 
munkavégzés, munkavédelem fontosságára. 

A mqködési területünk nem változott, továbbra is 19 településbQl áll, melynek tqzvédelmét  
Kiskunhalas HTP a Kiskunmajsa Katasztrófavédelmi Qrs-el (továbbiakban: KQ), Jánoshalma 
Önkormányzati Tqzoltó Parancsnoksággal (továbbiakban: ÖTP) és 6 db Önkéntes Tqzoltó 
Egyesülettel 3 Csólyospálos, Kiskunmajsa, Dél-Magyarországi Tqzoltó és Technikai MentQ 
Egyesület (továbbiakban: DMTTME), Mélykút, Jánoshalma, Tompa (továbbiakban: ÖTE) 
közösen látja el. Kiskunmajsa KQ mqködési területéhez 7 település Kiskunmajsa (Bodoglár, 
Tajó, Kígyós), Csólyospálos, Móricgát, Jászszentlászló, Kömpöc, Szank és Harkakötöny 
tartozik. 

II. A tqzoltásokról és a mqszaki mentésekrQl 

A tqzoltóság mqködési területén a 2022-es évben 269 tqzeset és 316 mqszaki mentés fordult 
elQ. Szándékosan megtévesztQ jelzés 4, téves jelzés 106, utólagos tqzeset 13 alkalommal történt. 
Az 585 esetbQl 421 beavatkozást igénylQ esemény történt, a tqzoltóság kiérkezése elQtt 
felszámolt esemény 41 alkalommal valósult meg. 

Kiskunmajsa Katasztrófavédelmi Qrs (továbbiakban: KVQ) mqködési területéhez 7 
település Kiskunmajsa (Bodoglár, Tajó, Kígyós), Csólyospálos, Kömpöc, Jászszentlászló, 
Móricgát, Szank és Harkakötöny tartozik. A 2022-es évben a KVQ 198 esetben kapott riasztást, 
(amelybQl 45 eset volt mqködési területén kívül Csongrád-Csanád Vármegyében) ebbQl 137 
tqzeset, 61 mqszaki mentés volt. Beavatkozást igénylQ eset 155, téves jelzés 34, kiérkezés elQtt 
felszámolt esemény 8, szándékosan megtévesztQ jelzés 1 esetben fordult elQ az Qrs mqködési 
területén. 

Az Qrs állománya stabil, melynek köszönhetQen zökkenQmentes volt a szolgálatteljesítés 
Kiskunmajsán.  

Az Qrs állományának elméleti és gyakorlati képzése ugyanazon tematika szerint zajlik, mint 
Kiskunhalason.  Az Qrs állománya valamennyi szituációs begyakorló gyakorlaton és 
parancsnoki ellenQrzQ gyakorlaton a HTP állományával közösen vesz részt.   

A 2021-as évhez képest kisebb mértékq növekedés látszik a káresetek számában, melyet az 
következQ ábra szemléltet.  

 

 



 

 

 

Néhány emlékezetes káreset a teljesség igénye nélkül: 

2022. 05. 19-én délelQtt 8 óra 55 perckor Kiskunhalas HTP jelzést kapott, miszerint a 
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház területén egy épület gyulladt ki, tetQszerkezetén füst 
szivárgott.  A helyszínen a pszichiátriai betegeket gondozóval egybe épített épületben egy 
raktárhelyiség gyulladt ki. A raktárban laptopokat töltöttek, vélhetQen ezek okozhatták a tüzet. 
A tqz nagy füstképzQdéssel járt, mely a nyitott padlásfeljárón keresztül a padlástérbe jutott. A 
szomszédos 3 szintes épületbe (pszichiátriai betegek gondozója) is átszivárgott a füst. Az ott 
tartózkodó 38 embert kimenekítették az ápolók. A szellQztetés és az áram visszakapcsolása után 
visszatérhettek a betegek. A tqz más helyiséget nem érintett, köszönhetQen az ott dolgozó 
önkéntes tqzoltó és a hivatásos egységek gyors beavatkozásának, amellyel sikerült a jelentQs 
kárnövekedést megakadályozni. A tqzet 3 H sugárral és kéziszerszámok és légzQkészülékek 
segítségével eloltották. A tetQt részben helyre állították a tqz miatti bontás után. 
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2022. 07. 21-én 13 óra 20 perckor riasztás érkezett, miszerint nagy füstöt láttak Kiskunhalas 
környékén. Perceken belül több hívás is érkezett, ekkor már pontosították, hogy Kiskunhalas 
külterületén fenyveserdQ aljnövényzete égett. Percek múlva már III-as kiemelt majd a 
felderítések után már V-ös kiemelt erQket kellett vonultatni az esethez, mivel a tqz már 
koronaégésben terjedt rohamosan tovább. A tqz az erdQterületeken kívül, több tanyát és 
olajkutakat is veszélyeztetett. A tqz oltását a nehéz terepviszonyok, valamint a változó széljárás 
jelentQs mértékben megnehezítette. A tqz megfékezése érdekében rendkívüli erQket (V-ös 
kiemelt riasztási fokozat) kellett mozgósítani. Az elsQ nap a helyszínen 27 szer, mintegy 120 fQ 
dolgozott az embert próbáló hQségben és terepen. A tqz oltásához csatlakoztak mentQcsoportok, 
önkormányzati és önkéntes tqzoltóságok, a MOL szakemberei, a KEFAG erdészet, a BKMI 
Nemzeti park szakemberei, az OKF Drón csoportja, a közútkezelQ és civilek, akik a hivatásos 
erQkkel együtt lapátokkal, sugarakkal, gépjármqfecskendQkkel, drónokkal, terepjárókkal, 
quadokkal, erQgépek bevonásával segítették a tqz megfékezését. Az elsQ nap végére mintegy 
100 hektáros területet érintett a tqz. Az eset nagyságát mutatja, hogy a tqz körülhatárolását 
07.23-án 12 órára sikerül végrehajtani. Példás mértékq összefogásról tett tanúbizonyságot a 
környék, hiszen a hatalmas tqz hírére (a médiának is külön köszönet) rengeteg felajánlás 
érkezett a terepen dolgozó, a tqz oltásában részt vevQ állomány számára. A helyszínen napokig 
történtek további fellángolások a beizzott fatörzsek, tuskók miatt, ezért folyamatosan felügyelni 
kellett a területet. A tüzet végül 2022.07.26-án sikerült teljes mértékben felszámolni. 

 



 

 

 



2022. 09. 05-én a reggeli órákban riasztották a kiskunhalasi egységeket Kiskunhalas és 
Kunfehértó közötti vasúti átjáróhoz, ahol egy Opel Corsa típusú személygépjármq és 
személyszállító motorvonat ütközött. A motorvonat mintegy 250 méteren keresztül tolta maga 
elQtt a jármqvet. A személyautóban 7 fQ utazott, amelyet a motorvonat szinte teljesen maga alá 
gyqrt. A jármqbe szorult 7 személy kivétel nélkül mind elhalálozott, szörnyethalt az ütközés 
következtében. Az összeroncsolódott személyautóból hidraulikus feszítQ-vágó berendezés, 
kéziszerszámok segítségével, hosszas, nehéz munkát követQen sikerült a holtesteket kiemelni, 
valamint a jármq roncsait a sínekrQl eltávolítani. A baleset helyszíne megrendítette a sokat látott 
kollégákat is. 

,  

 

  



2022. 11. 14-én az esti órákban 9 óra körül egy Porsche Cayanne típusú személygépjármq a 
rendQrségi intézkedés elöl menekülve, nagy sebességgel az útról lesodródva nagyméretq 
farakásba csapódott. A jármqben 15 fQ utazott (1 fQ moldovai embercsempész és 14 fQ szír 
migráns). A balesetben a csodával határos módon 7 fQ könnyebben, 7 fQ súlyosan és 1 fQ 
életveszélyesen sérült. Az autóban 2 fQ beszorult, ezért a jármq tetejét hidraulikus feszítQ-vágó 
berendezés és szablyafqrész segítségével levágva sikerült kiszabadítani Qket. A sérültek 
ellátásának idejére a helyszínt fényárbóccal világítottuk meg. Ez az eset napjainkban sajnos 
nem egyedi és egyre többször fordul elQ ilyen esemény, hogy embercsempészek (a 
menekülteket autóikba bezsúfolva) nagysebességgel próbálnak a rendQri intézkedés elQl kitérni, 
amely végül közúti balesettel végzQdik. 

 

 

 



III. Vonulási adatok a tárgyévben 

A káresetek felszámolásában Kiskunhalas HTP mqködési területén nagyon fontosnak 
tartom, hogy a fentebb említett tqzoltó egységeink (ÖTP, ÖTE) megfelelQen tudjanak mqködni, 
megkapják a mqködésükhöz szükséges támogatást, eszközöket, képzéseket.  

Kiskunhalas HTP a káresetek számában hasonló, a tüzek kiterjedésében viszont emelkedQ 
tendenciát mutat az elQzQ évekhez viszonyított statisztikában. 2022-ben a mqszaki mentések 
kismértékq növekedést ugyanakkor a tqzesetek száma ezzel ellentétben kismértékq csökkenést 
mutat elQzQ évhez képest. A mqszaki beavatkozások nagy részét az idQjárás okozta 
fakidQlésekhez segítségnyújtás céljából történQ vonulások, valamint közúti balesetek adták. 
Többször volt az évben erQs széllel járó viharos idQjárás, mely rengeteg fát döntött ki jelentQs 
mennyiségq munkát adva a tqzoltóknak. Mqködési területünkön 1db V-ös kiemelt, 1 db III-as 
kiemelt, 6 db II-es kiemelt tqzeset fordult elQ, míg a többi káreset I-es vagy I-es kiemelt riasztási 
fokozatban került felszámolásra. 

IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenQrzések 

A hivatásos tqzoltóság szakmai irányítást lát el az önkormányzati tqzoltóságoknál, önkéntes 
tqzoltó egyesületeknél.  

Kiskunhalas HTP 1 Önkormányzati tqzoltósággal (Jánoshalma ÖTP), 6 Önkéntes Tqzoltó 
Egyesülettel (Csólyospálos, Kiskunmajsa, DMTTME, Mélykút, Jánoshalma, Tompa) 
rendelkezik együttmqködési megállapodással. Létesítményi tqzoltóság a mqködési 
területünkön nincs. Ezen szervezetek rendszeres szakmai ellenQrzését féléves ciklusokban 
folyamatosan végzi a tqzoltóság.  

Az ellenQrzések kiterjedtek a képzések megtartására, a szerek és felszerelések 
karbantartottságára, idQszaki 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 Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
(MKI) valamint a Kiskunhalasi KVK többször is tartott ellenQrzést, 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 Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség többször ellenQrzött. Az Qrs 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 4 fQ újonc kezdte meg szolgálatát 
júliusban valamint 2 fQ újonc kezdte meg szeptemberben tanulmányait. 1 fQ érkezett KiskQrös 
HTP-rQl, 1fQ átrendelésre került KiskQrös HTP-rQl, 1 fQ távozott KiskQrös HTP-re, 2 fQ került 
tartós betegállományba. 1 fQ pedig leszerelt, így 2022. dec. 31-vel 79 fQ a vonulósok tényleges 
létszáma. 

Az állomány szakmai képzettségének javítása érdekében év közben 2 fQ befejezte, 1 fQ 
elkezdte a tqzoltó szerparancsnoki képzést, utóbbi befejezése 2023. júliusában várható. 1 fQ 



elkezdte tiszti átképzQ képzését, Q is 2023. júliusában fogja befejezni tanulmányait. 
Szeptemberben 2 fQ újonc megkezdte az alapfokú tqzoltóképzést Budapesten. 

A mqszaki eszközök magabiztos kezelésének fejlesztése és az állomány képzettségének 
javulása érdekében a képzési tematika szerint folyamatos képzést tartottunk a technikai 
eszközök használatával, mqködésével kapcsolatban. 1 fQ tisztünk sikeres RID vizsgát tett, ezzel 
is segíteni tudja majd a veszélyes áru vasúti szállítás ellenQrzését is a közúti mellett. Évközben 
1 fQ kisgépkezelQi, 1 fQ pedig nehézgépkezelQi, 2 fQ pedig létrás gépjármqkezelQi vizsgát tett.  

GépjármqvezetQi Modul II megújító képzésen 6fQ vett részt sikeresen, melyet 5 évente meg 
kell újítani. 8 fQ teljesítette a PÁV vizsga követelményeit. A gépjármqvezetQk létszámában még 
mindig kisebb hiány mutatkozik, mely a hosszas gépjármqvezetQi képzés miatt nehezen 
pótolható. A gépjármqvezetQi státuszok feltöltésére kiemelt hangsúlyt fektetünk, mely miatt 
folyamatosan küldünk személyeket a gépjármqvezetQk számára kötelezQ vezetéstechnikai 
modulokra és szervezünk szivattyúkezelQi tanfolyamot. Mindemellett egy pályázat segítségével 
az állomány több tagja részére biztosítottuk ingyenesen a >C= kategóriás jogosítvány 
megszerzését.  

Minden évben, így idén is szerveztünk terepvezetési gyakorlatokat a mqködési területünkön 
lévQ KEFAG erdQkben (KEFAG erdészek bevonásával), mely kapcsán gyakoroltattuk a 
tqzoltóságunkon rendszeresített térképek és GPS-ek használatát a tájékozódás könnyítése 
érdekében, valamint gépjármqvezetQink megtapasztalták a gépjármqvek terepjáró képességét. 

VI. Tqzvédelem, tqzmegelQzés 

Az elmúlt évben a tqzoltóság feladatai között továbbra is voltak hatósági ellenQrzési 
feladatok, amelyeket nagy részben a hivatali munkarendben lévQk végeztek el, de hatósági 
ellenQrzéseket a szolgálati csoportok is végeztek, gondolok itt a tqzcsapellenQrzésekre, szabad 
területek ellenQrzéseire. A hatósági feladatoknál fontos szempont a lakosság megfelelQ 
tájékoztatása, a törvényesség, a szakszerqség.  

A média segítségével többször végeztünk lakosságtájékoztatást, mivel fontosnak tartjuk, 
hogy a lakosság megfelelQ tájékoztatást kapjon az aktualitásokról, pl. a tqzgyújtási tilalom 
bevezetésérQl, kerti növényi hulladék égetésének szabályairól, stb. 

VII. Együttmqködés a mqködési területen lévQ ÖTE-kel 

Önkéntes Tqzoltó Egyesületeink (továbbiakban ÖTE) továbbra is szorosan velünk 
együttmqködve végezték tevékenységüket. Elmondható, hogy az egyesületek minden 
tudomásukra jutó káresethez vonulnak, így hatékony segítséget nyújtanak a felszámolás során. 
Felügyeleti ellenQrzéseink során az ÖTE-k mqködésével kapcsolatban mindent rendben 
találtunk, a jogi szabályozóknak megfelelQen hajtják végre beavatkozásaikat és eszközeik 
karbantartását, használatát. Több ÖTE is aktívan részt vesz a térség járási mentQcsoportjaiban. 

Kiskunhalas HTP felülvizsgálta együttmqködési megállapodásait az ÖTE-kel, mely alapján 
Kiskunmajsa ÖTE-vel I-es kategóriás, Csólyospálos ÖTE-vel I-es kategóriás, Jánoshalma 
ÖTE-vel III-as és Tompa ÖTE-vel III-as kategóriás megállapodás maradt. Dél-Magyarországi 
Tqzoltó és Technikai MentQ Egyesülettel I-es kategóriás, Mélykút ÖTE-vel I-es kategóriás 
megállapodást kötöttünk. Az együttmqködési megállapodással rendelkezQ egyesületek 
sikeresen pályáztak a 2022-ben kiírt pályázatokon, melyek keretében újabb eszközökhöz, 
mqködési költségtérítéshez jutottak. 



 

Az ÖTE-k vonulási adatait az alábbi ábra mutatja: 

 

VIII. Az ÖTP-nél végzett felügyeleti tevékenység 

Kiskunhalas HTP mqködési területén mqködQ Jánoshalma Önkormányzati Tqzoltó 
Parancsnokság (továbbiakban: ÖTP) az elmúlt években szakmai felügyeletünk alatt végezte 
munkáját, melynek kapcsán végzett ellenQrzés alapján elmondható, hogy súlyos hiányosságok 
nem kerültek megállapításra. Parancsnok úrral folyamatos a kapcsolattartás, nagyon jó és 
szoros szakmai együttmqködésben végzi munkáját az ÖTP a HTP-vel. A területükön 
betervezett gyakorlataikat részben végrehajtották, mely kapcsán megfelelQ szakmai hozzáállás 
és a fejlQdéshez szükséges kiemelkedQ érdeklQdés tapasztalható. Az ÖTP gazdasági helyzete 
jelenleg stabil, ugyanakkor elmondható, hogy a jövQre nézve szükséges továbbra is az 
önkormányzatok támogatása a mqködésükhöz. A szigorú gazdálkodás, a pályázatokon elnyert 
anyagi és tárgyi eszközök, valamint az Önkormányzatok támogatása biztosította az ÖTP 
rendeltetésszerq mqködését egész évben. 

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 együttmqködésben a polgármesterekkel az év folyamán elvégezte. A Kiskunhalasi 
Hivatásos Tqzoltó-parancsnokság (továbbiakban: HTP) illetékességi területén lévQ települések 
vonatkozásában olyan körülmény nem merült fel, amely indokolta volna a 2021. évi 
katasztrófavédelmi osztályba sorolás megváltoztatását. A HTP illetékességi területén jelenleg 
1 I.; 3 II. és 16 III. KVO-ba sorolt település van. 

Veszély-elhárítási tervek 

A vizsgált idQszakban 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 
megfelelQen. A járási tervkivonatok pontosítása, kiegészítése a kirendeltségi összesített terv 
alapján a KvMB-k bevonásával határidQre megtörtént. Az év közben felmerült változások 
átvezetése, pontosítása a tervekben illetve adattárakban végrehajtásra került. 

A vizsgált idQszakban a 60/2020-as BM OKF intézkedésnek megfelelQen a szakterület 
állománya - a járási hivatalokkal és az önkormányzatokkal együttmqködve - határidQre 
elvégezte a járási, valamit települési veszély-elhárítási tervek pontosítását. A kirendeltségi 
összesített terv és kapcsolódó polgári védelmi adattár pontosítása szintén határidQre elkészült.  

Az év közben folyamatos feladatot jelentett a felmerülQ változások átvezetése, az adatok 
napra készen tartása a fent említett tervekben illetve adattárakban. 

Új feladatként jelentkezett, hogy 2022. év elején a járások és települése részére a 
Magyarországon azonosított katonai fenyegetettségek kapcsán általános polgári védelmi tervet 
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és mozgósítási tervet kellett készíteni, amelyek az elöljáró szervek által meghatározottak szerint 
határidQre elkészültek. 

MegelQzési, beavatkozási feladatok végzése 

A megelQzési tevékenységet a 17/2015. számú fQigazgató intézkedés a katasztrófavédelem 
központi, területi és helyi szerveit érintQ hatósági és szakhatósági tevékenység végzésérQl - 
szerint végezzük. Az intézkedés alapján a HTP végzi a belterületi vízelvezetQ rendszerek, a 
településeken található fák, fasorok, közúti kockázati helyszínek, befogadó helyek ellenQrzését. 
Delegált feladatként lakosságvédelmi szirénák és II.-IV. kategóriába sorolt vízi létesítmények 
ellenQrzését. 

A közbiztonsági referensek szakmai munkájának irányítását a KvMB-k és a polgári védelmi 
felügyelQ végzi. A HTP területén 4 településen (I-II KVO) kötelezQ a közbiztonsági referens 
foglakoztatása. Kunfehértó, III. sorolású településen plusz 1 fQ vizsgázott referens végez 
munkát polgármesteri döntés alapján, függetlenül attól, hogy jogszabály ezt nem írja elQ. Az 
összlétszám a referenseket tekintve 9 fQ volt az év végén, közülük 6 rendelkezik vizsgával.  

A kialakult vírus helyzet, majd a takarékossági intézkedések miatt a referensek negyedéves 
értekezletei a II. negyedévestQl eltekintve elektronikus formában, az feldolgozandó anyagok 
kiküldésével és telefonos konzultációs lehetQség biztosításával valósultak meg.  

A megyei veszélyhelyzeti prognózisban meghatározott feladatok végrehajtását a HTP 
folyamatosan végezte. 

A lakosságvédelmi szirénák teljes ellenQrzését (39 eszköz) szeptembertQl decemberig, 
néhány esetben iratbekéréses formában- 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 együttmqködve az alábbiak szerint valósult meg, amelyben 12 szervezet, 
231 fQvel vett részt.  

Fsz. 
Település 

(járás) 
Szervezet Esemény 

Létszám 
(fQ) 

RésztvevQ 
(fQ) 

Dátum 
(2022.) 

Helyszín 
(megjegyzés) 

1. 
Kiskunhalas 

járás 
Tüzes Kunok 

MCS 
Riasztási gyakorlat 21 16 04.29-30. Kiskunhalas 

2. 
Kiskunhalas 

járás 
Tüzes Kunok 

MCS 
Továbbképzés ismétlQ 

gyakorlat 
21 16 04.30. Kiskunhalas 

3. Zsana 
Települési 

köteles 
Riasztási gyakorlat 21 19 05.08-09. Zsana 

4. Zsana 
Települési 

köteles 
Továbbképzés 21 19 05.09. Zsana 

5. Kunfehértó Települési kötele Riasztási gyakorlat 36 26 05.09-10. Kunfehértó 

6. Kunfehértó 
Települési 

köteles 
Szakképzés/továbbképzés 36 26 05.10. Kunfehértó 

7. 
Kiskunmajsa 

járás 
Kiskumajsa 

JÖMCS 
Katasztrófa felszámolási, 
együttmqködési gyakorlat 

21 4 05.19. Harkakötöny 

8. Kisszállás 
Települési 

köteles 
Riasztási gyakorlat 28 24 05.25. Kisszállás 



9. Kisszállás 
Települési 

köteles 
Szakképzés/továbbképzés 25 24 05.25. Kisszállás 

10. Jászszentlászló 
Települési 

köteles 
Riasztási gyakorlat 35 34 05.31. Jászszentlászló 

11. Jászszentlászló 
Települési 

köteles 
Szakképzés/továbbképzés 35 34 05.31. Jászszentlászló 

12. Móricgát 
Települési 

köteles 
Riasztási gyakorlat 10 7 05.31. Jászszentlászló 

13. Móricgát 
Települési 

köteles 
Szakképzés/továbbképzés 10 7 05.31. Jászszentlászló 

14. Szank 
Települési 

köteles 
Riasztási gyakorlat 50 46 06.02. Szank 

15. Szank 
Települési 

köteles 
Szakképzés/továbbképzés 50 46 06.02. Szank 

16. Csólyospálos 
Települési 

köteles 
Riasztási gyakorlat 25 18 06.13-14. Csólyospálos 

17. Csólyospálos 
Települési 

köteles 
Szakképzés/továbbképzés 25 18 06.14. Csólyospálos 

18. Kömpöc 
Települési 

köteles 
Riasztási gyakorlat 10 8 06.13-14. Csólyospálos 

 19. Kömpöc 
Települési 

köteles 
Szakképzés/továbbképzés 10 8 06.14. Csólyospálos 

20. Kiskunhalas 
Települési 

köteles 
KVT gyakorlat felkészítés 316 4 11.17. Kiskunhalas 

21. Kiskunhalas 
Települési 

köteles 
KVT gyakorlat 316 16 11.17. Kiskunhalas 

22. Kiskunhalas 
HUNENT Zrt 
Munkahelyi 

SKET és KVT gyakorlat 21 9 11.17. Kiskunhalas 

Összesen: 12 szervezet 231 fQ 

 

 

A járási mentQcsoportok 2022-ben több alkalommal kerültek alkalmazásra, és hajtottak 
végre beavatkozásokat. Sikeres riasztási és ismétlQ gyakorlata volt Kiskunhalas, Kiskunmajsa 
mentQcsoportoknak. JÖMCS alkalmazás 23 történt az évben (Kiskunhalas 18, Kiskunmajsa 3, 
Jánoshalma 2). 

Kiemelt esemény: 2022.03.10-én, a délutáni órákban egy 8 éves fogyatékos kisgyermek tqnt 
el Tázlár-Szank közötti erdQs, ligetes területen. Hatalmas összefogás keretében indult meg a 
kutatás. Kiskunhalas HTP parancsnoka, helyettese, a KVK kirendeltségvezetQje valamint a 
Soltvadkert Hivatásos Tqzoltóság egysége a rendQrség 7 gépjármqve, 11 járQre és egy kutató 
helikopter kezdte meg a felderítést. A kutatásba bekapcsolódott Soltvadkert ÖTE, Akasztó 
ÖTE, KiskQrös ÖTE, DMTTME, 4 mentQcsoport (Tüzes Kunok, Kiskunmajsai Járási, KiskQrös 
Járási, Budapest mentQcsoportok). A fenti erQkön felül még 27 fQ civil csatlakozott a kutató 
csapatokhoz (polgárQrök, vadászok, erdészek, Mancs Egyesület, soltvadkerti és tázlári civilek). 
A keresést nehezítette a kiterjedt erdQs, nehezen járható terület, valamint az idQ faktor, a 
sötétedés miatt. A példaértékq összefogásnak köszönhetQen sikerült még éppen a sötétedés elQtt 
megtalálni az eltqnt gyermeket. 

 



 

A 2022-es évben a Tüzes Kunok MentQcsoport 1 db Polaris Ranger jármqvel bQvíthette a 
jármqállományát KEHOP pályázat jóvoltából. A gép kezelésére 6 fQ felkészítésre és 
vizsgáztatásra került. 

A pv. szervezetek gyakorlatainak ellenQrzését a kirendeltségvezetQ, polgári védelmi 
felügyelQ illetve HTP parancsnok, parancsnokhelyettes végezte. Valamennyi gyakorlat elérte a 
>megfelelt= minQsítést. 

 

Hatósági és szakhatósági feladatok végrehajtásának helyzete, hatósági ellenQrzések 
koordinálása. 

A szakterület 3 a hatályos szabályzók alapján, az MKI által elQirányzott keretszámok, 
SZTÉR elQírások alapján, a kirendeltségvezetQ utasításai szerint, a polgári védelmi felügyelQ 
szakmai irányításával, a hatósági osztállyal együttmqködésben tervezi és hajtja végre 
ellenQrzési feladatait. Az intézkedésnek megfelelQen, a szakterület elsQdlegesen a KvMB-k 
útján végzi a vízelvezetQk-, védQmqvek-, vízkár-elhárítási tervek-, veszélyes fák-fasorok-, 
melegedQ helyek-, lakossági riasztó eszközök-, befogadó helyek-, földtani veszélyforrások- 
(partfal), kockázati helyszínek-, közúti kockázati helyszínek, valamint külön utasításra II. III. 
kategóriájú vízi létesítmények ellenQrzéseit. A saját illetve társhatóságok bevonásával 
végrehajtott supervisori- és egyéb ellenQrzések hatósági eljárás indítására okot adó súlyos 
hiányosságot nem tártak fel. Az ellenQrzési számok mennyiségét negatívan befolyásolta a covid 
járvány és a gazdasági megszorítások.  

Az ellenQrzések száma az év folyamán az alábbiak szerint alakult: 

Fsz.  Szakterületi ellenQrzések (SZTÉR elQírás 32: - KAP) 

1. VízelvezetQk 9 
2. Fák, fasorok 0 
3. Földtani veszélyforrás- partfal 0 
4. Közúti kockázati helyszín 5 

Összesen: 14 
Fsz. Egyéb szakterületi ellenQrzések (KAP) 
5. Vízkárelhárítási tervek 0 
6. Lakossági riasztó eszközök (73+9 LTRR db eszköz/KIR) 39 
7. Lebiztosított technikai eszköz, települési téli gépszemle 1 



8. Befogadóhely, melegedQhely 24 
Összesen: 64 

Vízügy ellenQrzések (KAP) 
9. II. kategória 3 
10. III. kategória  3 

Összesen: 6 
Egyéb szakterületi ellenQrzések (NKAP) 

11. Ukrán menekültek elhelyezésére tervezett objektumok 8 
12. Pellet kazán elhelyezési lehetQség felmérés 5 

Összesen: 13 
Mindösszesen: 97 

 

IX. Gyakorlatok 

Gyakorlatainkat a kiképzési tematikában tervezettek alapján szoktuk végrehajtani, de 2022-
ben a Covid járvány utózöngéi, majd a költségcsökkentések bevezetése miatt ez csak részben 
valósult meg. Kiskunhalas HTP és Kiskunmajsa KQ közösen tartotta a szituációs begyakorló 
gyakorlatokat, ami az elQírásoknak megfelelt. A gyakorlatokat minden esetben ellenQrizte a 
parancsnok, vagy a parancsnokhelyettes. Gyakorlatainkat többször ellenQrizte a Kiskunhalasi 
Kirendeltség és a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Mqveleti szolgálat. 

X. 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 elQfordult, hogy személyesen vagy a 
tqzoltóság városi számán is érkeztek jelzések. 2021 decemberében elkezdQdött és 2022. 
januárjában befejezQdött Kiskunhalas HTP ügyeleti helyiségének felújítása, mely a mai kor 
követelményeinek megfelelQ esztétikai és mqszaki tartalommal került kivitelezésre. 

  

  



XI. Társszervekkel való együttmqködés 

Társzervekkel való kapcsolatunk jó. Kárhelyszíneken sokszor közösen láttuk el 
feladatainkat, mely úgy gondolom kiemelkedQ volt minden fél részérQl.  

XII. HTP mqködésének tárgyi feltételei 

Gépjármqveink jó állapotúak, köszönhetQ annak, hogy az állomány vigyáz rájuk és 
folyamatosan karbantartja azokat, ugyanakkor 2db Mercedes gépjármqfecskendQnk életkora 
már 25 és 26 év. A nagyobb javításokat szakmqhely végezte a kisebb problémákra azonnali 
intézkedés történt és helyben a kollégák végezték a mqködQképesség helyreállítását. 

A Kiskunhalasi Hivatásos Tqzoltóparancsnokságon 2022. évben az alábbiakban részletezett 
és kategorizált mqszaki - technikai jellegq beszerzések, fejlesztések, javítási munkálatok 
valósultak meg illetve kerültek elvégzésre: 

- személy és tqzoltó gépjármqvek karban - üzemben tartása, javítása,  
- tqzoltó szakfelszerelések, védQeszközök beszerzése, pótlása, javítása, 
- laktanya épület híradó ügyeletének átalakítása, állagmegóvási munkálatok végzése 
- ingóságok-használati eszközök cseréje, pótlása 
- sportfelszerelések cseréje (TSC tagszervezeti keretbQl) 

Személy és tqzoltó gépjármqvek karban és üzemben tartása, javítása 

A HTP vonatkozásában 2022. évben a gépjármqparkot érintQ nagyobb volumenq beszerzés 
nem történt.  

A gépjármqveket és felszereléseiket érintQ kötelezQ szervizeken, javításokon túl még a téli-
nyári átállásokkal, mqszaki vizsgákkal és felépítmény revíziókkal, rendszeres 
karbantartásokkal és szemlékkel kapcsolatos munkálatok lettek elvégezve (heti-havi 
karbantartások, kerék és gumicserék, fagyálló és egyéb folyadék szint-sqrqség mérések, 
akkumulátor tesztelések és cserék, olajcserék, kisebb eseti javítások, stb.), valamint az 
elsQsegély nyújtó felszerelések cseréi valósultak meg az év folyamán. 

Laktanya épület állagmegóvási munkálatok végzése, híradó ügyeleti helyiség teljes körq 
felújítása, ingóságok és használati eszközök vásárlása: 

A 2021. évben anyagi támogatást nyert és megindított - fQépület híradó ügyeleti helyiség 
felújítása - projekt 2022. év elsQ felében befejezésre került. Az ál-padozat megszüntetése 
érdekében az aljzat feltöltésre került, új aljzatbeton került kialakításra, melynek ergonomikus, 
a kor igényeinek és a használat jellegének minden szempontból megfelelQ >gres= lapokkal 
történQ burkolása is megvalósult. A helyiség teljes gyenge és erQs áramú villamos, valamint 
informatikai hálózata kicserélésre került, korszerqsítve lett. A régi híradópult kiváltása 
érdekében a teljes belsQ bútorzat cseréje is realizálódott.  

Mindezeken túl külsQ szerzQdött partnerek közremqködésével elvégeztük az épület 
klímaberendezéseinek szezon elQtti rendszeres karbantartását, tisztítását-fertQtlenítését, a 
rendszeres rovar és rágcsálóirtást. Korábbi évben benyújtott igényeinket kielégítvén 
kicserélésre kerültek a laktanyában a leginkább elhasználódott mennyezeti és fali világítótestek 
is. (15 db falra szerelhetQ lámpatest, LED izzókkal) Továbbá az állomány a laktanyában tisztító 
meszeléseket, festéseket, karbantartásokat, kisebb javításokat is végzett, melyekben nagy 
segítséget nyújtottak a közfoglalkoztatottaink. 

  



Tqzoltó szakfelszerelések, védQeszközök, oltóanyagok beszerzése, pótlása, javítása 

Az elmúlt évben minQségi fejlesztés céljából, az általános elhasználódás miatt leselejtezésre 
került eszközök pótlására, és meghatározott raktárkészletek (min. 20%) pufferelése céljából 
központi forrásból, MKI által beszerzett anyagok-felszerelések a tqzoltóság részére csupán 
korlátozott számban, két alkalommal érkeztek. VédQeszközök, tqzoltó szakfelszerelések 
tekintetében a teljesség igénye nélkül ilyenek pl.; 

- minden készenléti szerre málházandó, 1 teljes készletnek megfelelQ eszköz specifikus 
tartalék fqrészlánc, vezetQlemez, illetve vágókorong, 

- Holmatro feszítQ-vágó berendezés vágóollójának penge cseréje (NLZ-175 frsz-ú 
készenléti szeren) 

- R13 tqzoltó bevetési védQruházat (16 garnitúra) 

- tqzoltó védQcsizma (7 pár) 

- sqrített levegQs palack páramentesítQ szelep (2 db) 

- tqzoltó bevetési védQruházat javítása (7 garnitúra). 

Az év folyamán a korábbiakban igényelt kézi szerszámokból, használati eszközökbQl is 
érkezett a tqzoltóságra, mint például seprqk, lapátok, tisztító és jármq mosó eszközök, stb. 
melyek az általános karbantartási, takarítási munkáknál használatosak.  

Informatikai-irodai eszközök beszerzése, javítása 

2022. év során nagyobb volumenq informatikai fejlesztés a Tqzoltóságon nem történt. A 
napi feladatellátás zavartalan mqködése érdekében a meghibásodások, mqködési zavarok 
javítva lettek, illetve kiküszöbölésre kerültek. Az informatikai jellegq, kisebb nagyságrendq 
beszerzések, pótlások az év folyamán folyamatosan zajlottak, biztosítva a számítógépek, 
nyomtatók, GPS készülékek, egyéb elektronikus eszközök folyamatos, biztonságos mqködését. 
(Nyomtató patronok, töltQ- összekötQ kábelek, csatlakozók, stb. vásárlása.) A feladatellátáshoz 
minimálisan szükséges irodai fogyó eszközök biztosítása tárgy évben folyamatos volt. 

Kiskunmajsa Katasztrófavédelmi Qrs egy új, Xiaomi Redmi 10 típusú mobiltelefont kapott 
a korábban használatos eszköz meghibásodása miatt. 

Az év közben kiadott közintézményeket érintQ költséghatékony, rezsicsökkentést szolgáló 
megtakarítási intézkedések laktanyáinkban is bevezetésre kerültek (energiamegtakarítás, led 
izzók, fqtés csökkentés, vízhasználat..stb.) 

Sportfelszerelések, ruházati termékek, szabadidQs tevékenységi célú beszerzések 

Az éves ruházati utánpótlási ellátmány terhére 2022. évben a hivatásos állomány minden 
tagjának részére az egyenruházati termékek rendben megérkeztek és kiosztásra kerültek. 
2023.év vonatkozásában (újdonságként) a ruházati ellátmánnyal kapcsolatos egyéni igények a 
Ruházati Nyilvántartó Programban a személyes felületeken rögzítésre kerültek.  

Az elmúlt évben a Bács-Kiskun Megyei Tqzoltó Sport Club kiskunhalasi tagszervezet 
keretébQl, az állomány fizikai egészségének megQrzését szolgáló sporteszköz vásárlásokat, 
versenyeket támogattuk (favágó, Crossfit, labdarúgó versenyek). 

A Kiskunhalasi Önkormányzat 2022-ben 2 fQ beosztott tqzoltót pénzjutalomban részesített, 
valamint a Dél-Magyarországi Tqzoltó és Technikai MentQ Egyesület számára nyújtott anyagi 
támogatásból 2 garnitúra Vektor típusú könnyqbevetési védQruha beszerzése valósult meg.   



XIII. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal 

A tqzoltók fizikai állóképességének szintjét 2022-ben is felmértük. A felmérés alapján a 
tqzoltók fizikai állóképessége jó szinten van, mely köszönhetQ a mindennapi sportolási 
lehetQségnek és az aktív sporttevékenységnek. Az éves fizikai felmérés során mindenki 
megfelelQen teljesítette a követelményeket. 

2022-ben 4 db munkahelyi baleset történt, mely közül 2 tqzoltás közben, 2 sport tevékenység 
közben következett be.  

A 2022-es évben a költségcsökkentések miatt a betervezett sportversenyek egy része 
elmaradt, de azért számos versenyt sikerült megrendezni, ahol szép számban kimagasló 
eredményeket értünk el.  

Kiskunhalason, a Semmelweis kórháznál került megrendezésre a Bács-Kiskun megyei 
lépcsQfutó bajnokság, amelyen összetettben az elsQ és második helyezést értünk el.  

Megmérettettük magunkat az Országos Tqzoltó Mqszaki-MentQ versenyen ahol tisztesen 
helytállt csapatunk.  

A Kecskeméten szervezett Pump&Run versenyen 30 év alatti, 30-40 közötti, valamint 40 év 
feletti kategóriában is kiskunhalasi tqzoltó nyakába került az aranyérem. Abszolút kategóriában 
is tarolt Kiskunhalas HTP, ugyanis az I., II, és III. helyezett is kiskunhalasi tqzoltó lett. 
Csapatban szintén sikerült a bravúr, a 4 fQs csapat (Csernák Zsolt, Szlama Ferenc, Torma 
Barnabás, Patai Gábor) I. helyezést ért el, valamint egy különdíjat is kapott Csernák Zsolt, mint 
a legtöbb fekvenyomást végrehajtó versenyzQ. Baján megrendezett igen magas színvonalú 
megyei tqzoltó szakmai versenyen Kiskunhalas HTP a III. helyezést érte el.  

Kaposváron megrendezésre került Országos Atlétikai Bajnokságon is kimagasló sikereket 
értünk el, súlylökésben Csernák Zsolt I. helyezést, 100m síkfutásban Torma Barnabás II. 
helyezést, míg 4x400m váltófutásban csapatunk I. helyezést ért el (a csapat tagjai: Pakai 
Szabolcs, Torma Barnabás, Szikora Tamás, Zelei Béla). 

A Stihl FakitermelQ verseny regionális versenyén 4 fQs csapatunk a VII. helyezést érte el. 

A Budapesten megrendezett BM OKF Országos Kispályás Labdarúgó bajnokságon A Bács-
Kiskun megyét képviselQ csapatunk a bravúros II. helyezést érte el, ezzel kvalifikálta magát a 
BM Országos Kispályás Labdarúgó Bajnokság országos döntQjébe. A csapat tagjai: Vígh 
Mihály, Nádasdi Gergely, Kovács Máté, Torma Barnabás, Novikov János, Szikora Tamás, 
Katona Balázs, Tóth Péter András, Follárdt Zoltán, Nasz Balázs. 

A TFA versenyen (LegerQsebb Tqzoltók Nemzetközi versenye) Csernák Zsolt tqzoltónk 
korcsoportjában abszolút II. helyezést ért el, valamint a legjobb magyar hivatásos tqzoltó is. 

A megyei tqzoltósport versenyen is kiváló eredményeket értünk el. Horoglétra-mászásban, 
100m akadályfutásban, valamint összetett egyéniben az I., II. és III. helyezett is kiskunhalasi 
tqzoltó lett. Csapat összetettben (100 méteres akadályfutás, 4x100 méteres váltóverseny, 
kismotorfecskendQ-szerelés) a II. helyezést érte el Kiskunhalas HTP csapata. 

Balatonlellén került megrendezésre a II. Jótékonysági Tqzoltó Crossfit Bajnokság, amelyen 
kategóriájában és összetettben is I. helyezést ért el Csernák Zsolt tqzoltónk. 

Pakson megrendezett Tqzkakas Strandfoci Bajnokságon csapatunk a II. helyezést érte el, 
valamint a torna legjobb kapusa is kiskunhalasi tqzoltó Borbás Roland lett. A csapat tagjai: 



Borbás Roland, Kovács Máté, Novikov János, Szikora Tamás, Beke András, Ropos GergQ, 
Patai Gábor, Torma Barnabás, Hegyi Viktor, Orbán Balázs, Vígh Mihály. 

A tqzoltók számára kiemelkedQ fontossággal bíró Országos Tqzoltósport versenyt is sikerült 
megrendezni Budapesten, ahol újabb sikereknek örülhettünk. Horoglétra-mászás csapatban I. 
helyést, kismotorfecskendQ-szerelés csapatban III. helyezést, valamint összetett csapatban II. 
helyezést ért el Bács-Kiskun megyét képviselQ csapatunk. A csapat tagjai: Borbás Roland, 
Huczek Zsolt, Zelei Béla, Kisa Péter, Pakai Szabolcs, Szikora Tamás, Novikov János, Kollár 
Csaba, Torma Barnabás, Katona Balázs (Kkfháza HTP), Gyulánszky Milán (Baja HTP) 

Októberben a BM Országos Kispályás labdarúgó Bajnokság Nyírlugoson került 
megrendezésre, amelyre korábban kvalifikálta magát csapatunk, sajnos itt nem sikerült a 
bravúr, de tisztesen helytállt a csapatunk. 

Elmondható, hogy a 2022-es évben a sporteseményeken kiemelkedQen szép eredményeket értek el 
a halasi tqzoltók. 

A Közösségi Szolgálat végrehajtásának helyzete: 

A katasztrófavédelmi közösségi szolgálaton (továbbiakban KKSZ) a HTP-n, a 2022. évben 
46 fQ vett részt, akik elsQsorban Kiskunhalas, Jánoshalma, Kiskunmajsa városok középfokú 
iskoláiból jelentkeztek. Nyári, tábor jellegq közösségi szolgálatot 16 tanuló teljesített a HTP-n. 

A HTP az elQírt levezetési tervvel rendelkezik, a koordináló személyek, mentorok kijelölése 
megtörtént. A tanulók a közösségi szolgálatot sikeresen teljesítették, részükre az elQírt 
igazolások kiállítása megtörtént. A küldQ iskolákkal a HTP az elQírtak szerint együttmqködési 
megállapodást kötött, így jelenleg érvényes magállapodásunk van 14 középfokú 
tanintézménnyel. 

Összességében elmondható, hogy a HTP a KKSZ végrehajtására lehetQségei szerint 
felkészült, a szolgálati feladatok ellátásának elsQdlegességét figyelembe véve végrehajtotta a 
jelentkezQ tanulók fogadását. A tanulók szívesen jöttek tqzoltóságunkra a közösségi szolgálatot 
teljesíteni, és megfelelQ érdeklQdést tanúsítottak, fegyelmükkel nem volt probléma.  

Lakosságfelkészítés 

2022. évben az év elején fennálló vírushelyzet miatt (így már harmadik évben) elmaradt a 
felmenQ rendszerq katasztrófavédelmi ifjúsági verseny, pedig ezen a versenyen korábban az 
országos versenyekre is eljutottunk és jó helyezéseket értünk el.  

Aktív módszer: 

- Általános iskolás és óvodás csoportok folyamatosan látogatták a HTP-ket. 

- Gyermeknap alkalmából nyílt napot tartott kirendeltségünk mindkét HTP-n. 

- Meghívás alapján városi- és falunapi rendezvényeken több alkalommal vettek rész 
tqzoltóink.  

- Kiemelt feladatként jelen voltunk a katonai, rendészeti képzést is folytató kiskunhalasi 
Dékáni Árpád Technikum pályaválasztási napján (11.18.), ahol a többi rendvédelmi szerv 
és a Honvédség is megjelent. 

- Részt vettünk Tompán a Dékáni Technikum és a helyi önkormányzat és általános iskola 
által szervezett Rendészeti Napon (09.02.). 

- Foglakoztunk a közösségi szolgálatos tanulókkal. (08.10-08.19.) 

- Fogadtuk KSZC Dékáni Árpád Technikum tanulóit szakmai gyakorlatra.(06.20-06.23.) 



- Komplex KVT gyakorlatot hajtottunk végre Kiskunhalason, amelynek egyik legfontosabb 
eleme a lakosság tájékoztatás volt. MegemlítendQ, hogy az évben a HUNENT Zrt. kapcsán 
új lakosság tájékoztató kiadmány készült.(11.17.) 

- Részt vettünk az OKF által biztosított füstérzékelQk rászorulóknak való átadásában és 
felszerelésében. 

- Közremqködtünk HVB-k munkájában így az ülések megszervezésében, végrehajtásában, 
HVB-k és munkacsoportjaik felkészítésében. A HVB üléseken tájékoztatást nyújtottunk az 
aktuális katasztrófavédelmi feladatokról, eseményekrQl. 

Passzív módszerrel:  

Folyamatosan kapcsolatot tartottunk a helyi médiákkal, akik kérésünkre megjelentették a 
tájékoztató illetve kampány anyagainkat. Különösen jó a kapcsolatunk a kiskunhalasi 
Halasmédiával. MegemlítendQ, hogy az év folyamán 5 alkalommal az írott, 229 alkalommal az 
elektronikus sajtóban jelentek meg a tevékenységekrQl sajtóanyagok (tudósítás, riport, cikk), 
alapvetQen pozitív hangvételqen. 

A HTP önálló internetes honlappal nem rendelkezik, a Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság felületén tájékozódhat a lakosság. Szükség esetén az 
önkormányzatok, járási hivatalok online felületein és helyi újságokban is jelentethetQek meg 
tájékoztató anyagok, ezzel a lehetQséggel, több alkalommal éltünk az év folyamán. 

Új feladatok: 

A 2022. február 24-én elkezdQdött Orosz 3Ukrán háború kapcsán új feladatok jelentkeztek. 
A háború elQl menekülQ civil lakosság egyik útvonala Magyarország területén vezet át. A 
szomszédos országban a háború miatt bekövetkezett humanitárius katasztrófa hatásai és 
következményei elQl menekülQ civil lakosság tömegesen jelent meg hazánk határain, akiknek 
azonnali ellátásra és szállásra volt szükségük. A feladat sikere érdekében országosan minden 
megye területén fel kellett mérni a befogadáshoz kapcsolódó infrastruktúrát, ill. szükségessé 
vált a BKM KVI Operatív törzsét felállítani és üzemeltetni, a megyénkbe érkezQ menekültek 
ellátásához, szállásolásához kapcsolódó feladatok irányításának végrehajtásához. A szakterület 
állománya, jellemzQen a KVMB-k, 20 alkalommal láttak el szolgálatot az operatív törzsben. A 
befogadáshoz szükséges infrastruktúrák felmérése kapcsán 6 alkalommal végzett a szakterület 
állománya szemlét, és elQkészítésre került a gazdasági-anyagi szolgáltatás igénybevételéhez 
szükséges feltételrendszer pontosítása. 

Helyi védelmi bizottságok, védelmi igazgatás: A HTP-hez tartozó járásokban a HVB-k 
mqködése folyamatos volt. Munkájukban a kijelölt katasztrófavédelmi elnökhelyettesek és 
KvMB-k aktívan részt vettek.  

 

  



XIV. A következQ év feladatai 

Az állomány szakmai, fizikai felkészítése az alkalmassági vizsgálatok végrehajtására.  A 
szakmai és a tqzoltósport versenyre való felkészülés és jó szereplés.  

A létszámhelyzet stabilizálása, az állomány hangulatának javítása, fizikai állapotának és 
egészségének megQrzése, javítása.  

A tqzoltóság mqködési területén lévQ önkéntes valamint önkormányzati tqzoltóságok 
szakmai színvonalának fenntartása, fejlesztése. 

A járási önkéntes mentQcsoportok ismereteinek, felszerelésének fejlesztése. A települések 
tényleges önvédelmi képességének javítása. Szoros együttmqködés a települések vezetQivel. 
Munkájuk segítése a katasztrófavédelemhez kapcsolódó feladatok területén. 

Kiemelt figyelmet fordítani a költséghatékony gazdálkodásra és az energiamegtakarítást 
célzó intézkedésekre. 

 

Kiskunhalas, 2023. 03. 15. 

Tisztelettel:  
 Vígh Mihály tq. szds. 
 mb. tqzoltóparancsnok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cím: 6400 Kiskunhalas KQrösi út 15. 

Telefon: (+36-77) 421-355 

E-mail: kiskunhalas.hot@katved.gov.hu 


