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Tisztelt Képviselő-testület!
A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény 30. § (5) bekezdése szerint:
„A tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság
működési területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település
tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról”.
A Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság az egységes katasztrófavédelmi szervezet
megyei helyi szerveként, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kecskeméti
Katasztrófavédelmi Kirendeltség közvetlen irányítása alatt látja el feladatát.
A beszámolót Szőke Kálmán tűzoltó százados a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó
Parancsnokság parancsnoka készítette. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a T. Képviselő-testületet szíveskedjen a beszámolót megvitatni.
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KECSKEMÉTI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG
2013. évi
BESZÁMOLÓ

Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban Kecskeméti HTP) 2013. évben
végzett tevékenységéről az alábbi tájékoztatást adom.
Kecskeméti HTP 2013. évben a vonatkozó törvények és jogszabályok alapján, azok
betartásával, alkalmazásával végezte munkáját mind a tűzoltási, mind a kárelhárítási feladatok
felszámolásánál.
I. Szervezet szakmai irányítása
Kecskeméti HTP az egységes katasztrófavédelmi szervezet megyei helyi szerveként, a BácsKiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kecskeméti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség közvetlen irányítása alatt látja el feladatát. A szervezeti állománytábla alapján a
HTP közvetlen irányítása alatt végzi feladatát továbbá a Kecskeméti, Kunszentmiklósi és a
Tiszakécskei Katasztrófavédelmi Megbízott (továbbiakban: KVMB.).
Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon 91 fő 24/48-as váltásos rendben lát el
készenléti szolgálatot és 6 fő hivatali munkarendben dolgozó személy végzi a napi
feladatokat. Beosztások:


Tűzoltóparancsnok



Tűzoltóparancsnok-helyettes



Műszaki biztonsági tiszt



Katasztrófavédelmi megbízott



Szolgálatparancsnok



Rajparancsnok



Szerparancsnok



Különleges gépjármű kezelő



Gépjárművezető



Beosztott tűzoltó

A tűzoltóság működési területe 2012. évhez képest nem változott. Továbbra is 15 településen
lát el tűzoltási műszaki mentési feladatokat. A Kecskeméti HTP működési területe szerint
következő települések érintettek:


Ágasegyháza



Ballószög



Fülöpháza



Helvécia



Jakabszállás



Kecskemét



Kerekegyháza



Kunadacs



Kunbaracs



Lajosmizse



Nyárlőrinc



Orgovány



Szentkirály



Tiszakécske



Városföld.

Veszélyforrások a területen az ár- és belvízveszélyek (Duna folyó, Tisza folyó), ipar
(Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft, Heliport Ipari Park), az autópályán és
főútvonalakon keresztül zajló veszélyes anyag szállítása (M5, 5-ös, 52-es, 44-es, 54-es és a
441-es számú főutak), illetve a Budapest irányából Szeged felé, illetve Budapest felé történő
vasúti szállítások (személyi és teher). A felsoroltakon kívül a működési területen
megtalálhatóak nagy kiterjedésű logisztikai központok (Bertrans, Duvenbeck),
bevásárlóközpontok (Auchan, Tesco, Decathlon, Baumax, Praktiker, OBI), valamint további
veszélyforrást jelent a településeken előforduló rendkívüli időjárási körülmények miatt
kialakuló nagy mennyiségű esőzések következtében megjelenő villámárvizek, viharkárok.
II. Tűzvédelmi feladatok
2013. évben a HTP készenléti szolgálatot ellátó állománya, tűzoltási és műszaki mentési
tevékenységét a hatályos jogszabályok, szabályzatok előírásait betartva végezte, eleget téve
ezzel a törvényben megfogalmazott kötelezettségének, a szakmai felügyelet és a polgári
lakosság elvárásainak.
A káresetek, bejelentésének fogadása, azok kiértékelése és koordinálása a megyei
műveltirányító szolgálaton történik. A műveletirányító központ a Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságon található (6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4. szám). Ide
érkezik minden telefonokon történő káreseti bejelentés. A szolgálatot teljesítő ügyeletes a
jelzés rögzítése és az adatfelvételt követően a működési terület szerinti tűzoltóságnak
továbbítja azt, riasztja a készenléti szolgálatot, valamint az együttműködési megállapodással
rendelkező önkéntes szervezeteket, létesítményi tűzoltóságot.
A tűzoltóságon lévő híradó-ügyelet továbbra is működik a személyes jelzések, valamint a
területen lévő tűzjelző berendezésekkel ellátott létesítmények által leadott jelzések fogadása a
műveletirányító megyei központ támogatása érdekében.
Káresetekről, Kecskeméti HTP működési területén összességében 735 esetben történt
káreseményhez vonulás 2013 évben. A bejelentések az alábbi megoszlásban történtek meg:
Tűzeset: 396db
Műszaki mentés: 339db

A tűzesetekés műszaki mentések esetszámának alakulása diagramban 2011-től 2013-ig

A tűzesetekés műszaki mentések esetszámának alakulása táblázatban 2011-től 2013-ig

2011
Tűzeset
560

Műszaki mentés
864

2012
Tűzeset
670

Műszaki mentés
329

2013
Tűzeset
396

Műszaki mentés
339

Az események a beavatkozások minősítése szerint az alábbiak szerint alakultak 3013.
évben:


529 esetben beavatkozást igényelt az esemény,



50 esetben az eseményt kiérkezésünk előtt felszámolták,



128 esetben téves jelzés történt,



4 esetben szándékosan megtévesztő jelzést kaptunk,



24 esetben történt utólagos jelzéshez vonulás.

Az események a beavatkozások minősítése az alábbiak szerint alakultak diagramban
2011-től 2013-ig

Az események a beavatkozások minősítése az alábbiak szerint alakultak táblázatban
2011-től 2013-ig

ÉV

2011
2012
2013

ESEMÉNY
Beavatkozást igénylő esemény
Kiérkezés előtt felszámolt
Téves jelzés
Szándékosan megtévesztő jelzés
Utólagos jelzés
Beavatkozást igénylő esemény
Kiérkezés előtt felszámolt
Téves jelzés
Szándékosan megtévesztő jelzés
Utólagos jelzés
Beavatkozást igénylő esemény
Kiérkezés előtt felszámolt
Téves jelzés
Szándékosan megtévesztő jelzés
Utólagos jelzés

DB
996
50
299
34
45
693
87
178
11
30
529
50
128
4
24

Esemény minősítése riasztási fokozat szerinti alakulása diagramban (I - V.)

Esemény minősítése riasztási fokozat szerinti alakulása táblázatban (I - V.)

I.
1376

II.
3

2011
III.

IV.

V.

I.
965

II.
3

2012
III.
1

IV.

V.

I.
705

2013
II.
III.
4
1

IV.

V.
1

A beavatkozások településekre lebontva 2013 évben az alábbiak szerint alakultak
diagramban
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A beavatkozások (Kecskemét nélküli) településekre lebontva 2013 évben az alábbi
megoszlásban kerültek végrehajtásra.
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Tűzesetek és műszaki mentései beavatkozások alkalmával sikerült megmentettük 36 ember
életét.
A kárhelyszíneken összesen 81 ember sérült meg és11 ember hunyt el.

A tűzesetek leggyakoribb kiváltó oka az emberi gondatlanságból ered. Az állampolgári
ismeretek a tűzvédelem területén hiányosak.
III. Gépjárművek felszereltsége, műszaki állapota
Az állomány rendelkezik mindazon szakfelszereléssel, illetve egyéni védőeszközökkel
melyek szükségesek egy káresemény felszámolásához.
A BM Heros Zrt. központi javítóműhelyben történik a szakfelszerelések és gépjárművek
felülvizsgálata és vizsgáztatása, a továbbiakban így a helyben végzett javítási tevékenység
megszűnt.
A tűzoltó gépjárművek állapota általánosságban megfelelő, a technikai állomány táblája 2013.
évben nem változott. A működtetésükhöz szükséges hatósági iratokkal, kötelező
felelősségbiztosítással, műszaki vizsgával és tűzvédelmi felülvizsgálattal rendelkezik a
Kecskeméti HTP.
A Kecskeméti HTP-n a jelenlegi szerállomány a következő:
Gépjárművek felsorolása típus szerint:
Típus
IFA W50
Heros Aqvarius-x 7000
Mercedes TLF 2000
Csepel -Metz
Mercedes TLF 4000
Mercedes Atego
Renault Bronto SkyLift
Renault Saurus
Nissan Navara
Mercedes Unimog
Tátra CAS 815

Megnevezés
K-teher
vízszállító
gépjármű fecskendő
gépjármű fecskendő
gépjármű fecskendő
műszaki mentő
emelőkosár
gépjármű fecskendő
tűzoltásvezető gépjármű
erdőszer
vízszállító

Rendszám
GOX-452
LZZ-549
HDR-697
AYA-986
GJA-928
LKT-958
LCF-373
KPX-133
KNP-405
KXG-679
AGX-878

Gyártási év
1987
2011
1999
1994
1997
2008
2007
2007
2006
2007
1989

IV. Oktatás, képzés
A továbbképzés, kiképzés jelentős részét a készenléti szolgálatot ellátó állomány éves
kiképzési terve, gyakorlatterve, valamint a tűzoltás vezetésére jogosultak, az ügyeletesek és a
gépjárművezetők továbbképzési terve alkották. Elsődleges cél az éves kiképzési terv
összeállításánál, hogy a képzés tematikája vegye figyelembe a helyi körülményeket,
veszélyforrásokat, sajátosságokat, mint például a területi elhelyezkedés, földrajzi viszonyok,
szélsőséges időjárási tényezők következményei, veszélyes ipari üzemek, közlekedés terén

bekövetkezett változásokat, fokozott figyelmet szenteljen a legújabb beavatkozási módszerek,
eszközök megismerésének, valamint kiemelt területként foglalkozzon a központi, illetve
területi szervek által kiadott intézkedésekkel. A személyi állomány feladatainak mind
magasabb szintű végrehajtása érdekében az OKF Katasztrófavédelmi Oktatási Központ által
szervezett képzésekre lehetőség szerint folyamatosan iskolázzuk be a jelentkezőket.
Esedékesség szerint részt vettek a PAV vizsgálaton gépjárművezetőink. 1 fő került
beiskolázásra a rendészeti szervező szak tűzoltószervező szakirányára. 1 fő került
beiskolázásra a tűzoltó szerparancsnok képzésre, valamint 2 fő sikeres felvételt nyert a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Tűzvédelmi és Mentés irányítási
szakára ahol 2013. szeptember 1-el megkezdte tanulmányait.
A tűzesetek, műszaki mentések felszámolását végző állomány elméleti és gyakorlati
ismereteinek szinten tartása, bővítése mellett hangsúlyos terület volt a megfelelő fizikai
állóképesség megszerzése. Ennek érdekében az éves kiképzési tervben meghatározásra került,
hogy a feladatok ellátása mellett napi 2 órában kötelező sportfoglalkozásokon kell részt venni
a készenléti állományban szolgálatot teljesítőknek. A sportoláshoz szükséges feltételek
tűzoltóságunkon csak részben biztosítottak. Rendelkezünk konditeremmel, ahol a fizikai
állóképességét az állomány szinten tudja tartani. Viszont a laktanya elhelyezkedése és
zsúfoltsága miatt további sportolási lehetősége (futás, labdajátékok, tűzoltósport) az
állománynak nincs. Így Kecskeméten található önkormányzati intézmények sportolásra
kialakított objektumait szokta az állomány igénybe venni.
Tűzoltóink rendszeresen részt vesznek helyi, megyei, országos sportversenyeken. Ilyen
versenyek voltak 2013-ban:

Bács-Kiskun Megyei Tűzoltók Kispályás Futballbajnoksága

Megyei Tűzoltó Horgászverseny

„Tűzkakas” Kupa Strandfoci Bajnokság

BM OKF Országos Pontszerző Fekvenyomó Bajnokság

Akasztói Országos Kismotorfecskendő Verseny

Megyei Lépcsőfutó Versenyen

Úszóversenyek

Sí és Snowboard Versenyen

2013-ban került megrendezésre a felmenő rendszerű tűzoltó szakmai verseny. Azon – eddig a
megye tekintetében egyedülálló módon – az országos döntőig jutott a Kecskeméti HTP
csapata, valamint a szakmai irányítás alá tartozó önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok
csapatai is. A döntőben Kecskeméti HTP, és Tiszakécske ÖTP második, míg Kerekegyháza
ÖTP hetedik helyezést ért el. Mindezeken túl gépjárművezető kategóriában a kecskeméti
egység gépjármű vezetője, a kiemelkedő második helyezést szerezte meg. A kecskeméti
egység különdíjat kapott a műszaki mentés végrehajtása során tanúsított szakszerű
tevékenysége vonatkozásában.
A gyakorlatokat minden esetben megtartottuk az ütemezés szerinti létesítményben, biztosítva
ezzel a készenléti szolgálatot ellátó állomány felkészültségét.
A helyismereti foglalkozásokat és a szituációs begyakorló vő létesítmények megismerését és
az ismeretek készségszintjének fejlesztését, elősegítve ezzel az esetlegesen bekövetkező
káresemények minél biztonságosabb és hatékonyabb felszámolását.
2013-ban parancsnoki ellenőrző gyakorlatok: Kecskemét Megyei Jogú város Önkormányzata
épületében (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) és a Bács-Kiskun Megyei Kórház
Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórházának új
épületrészében (6000 Kecskemét, Nyíri u. 38.) tartottunk.

A terület védelmének biztosítása érdekében a már előző évben elkészített műveleti tervek
folyamatosan pontosításra kerültek, valamint a már meglévő 52 db Tűzoltási és Műszaki
Mentési Terv mellé további 10 db készült, igazodva a működési területen jelenlévő
veszélyekhez. A műveleti tervek tartalmazzák mindazon erőket, eszközöket, melyek
szükségesek lehetnek nagyobb káresemények felszámolásához, és amiket a helyi erők
önmagukban nem képesek kezelni. A Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervek azokra a
létesítményekre készültek el, amelyek a lakosság védelme, vagy tűzoltási és műszaki mentési
szempontból veszélyt hordoznak. A tervek a beavatkozás biztonságos végrehajtásában
segítenek az irányító állománynak.
V. Szakmai Felügyeleti tevékenység
A hivatásos tűzoltóság szakmai irányítást lát el az önkormányzati tűzoltóságok, létesítményi
tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületeknél.
2012. évben aláírt együttműködési megállapodások a 2013. évben megújításra kerültek.
Kecskeméti HTP együttműködési megállapodást kötött a Lajosmizse Önkormányzati Tűzoltó
Parancsnoksággal, Kerekegyháza Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksággal és a Tiszakécske
Önkormányzati Tűzoltó Parancsnoksággal, valamint a működési területen tűzoltási
kárelhárítási feladatokat vállaló Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel, Ballószögi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület, Tiszakécske Városi Önkéntes Egyesület, Városi Tűzoltó Egyesület Lajosmizse és
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Orgovánnyal.
Ezen szervezetek rendszeres szakmai ellenőrzését negyedéves és féléves ciklusokban
folyamatosan végzi a tűzoltóság.
Az ellenőrzések kiterjednek a képzések megtartására, a szerek és felszerelések
karbantartására, időszaki felülvizsgálatok elvégzésére, szolgálatellátásra. A tapasztalatok
alapján megállapítható, hogy az Egyesületek az Önkormányzati és Létesítményi Tűzoltóságok
a vállalt kötelezettségüknek eleget tettek.
A HTP, működési területén lévő önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai felügyeletére,
irányítására kiemelt figyelmet fordítottunk. Lehetőségeinkhez mérten akár tűzoltó
védőfelszereléseket és más egyéb szakmai felszereléseket is kihelyeztünk. Ezen önkéntes
tűzoltó egyesületek 2013. évben két sikeres pályázatokon vettek részt. A pályázatok
beadásában is nagy segítséget nyújtottunk részükre, ami nagyban hozzájárult, hogy az általuk
beadott pályázatok elbírálása pozitív legyen. Így a tűzoltás műszaki mentéshez használatos
felszereléseiket bővíteni tudták. Valamint a pályázatok terén több ÖTE is képzési
lehetőséghez jutott, aminek lebonyolítása után az állományuk szakmai tudásának és az általuk
használt kisgépek használatának magasabb szintű ismereteit sajátíthatják el. A Kecskeméti
HTP a mindennapi életben is segíti az ÖTE-k szakmai munkáját, közös gyakorlatokat,
képzéseket, továbbképzéseket tart a minél hatékonyabb szakmai munka teljesítése érdekében.
VI. Járási mentőcsoport

2013. december 07-én sikeres rendszerbeállító gyakorlatot hajtott végre Szalkszentmártonban
a NOÉ Mentőcsoport (Kunszentmiklós), ami a Szalkszentmártoni Önkéntes Tűzoltó
Egyesületnél és a Haladás MG Zrt.-nél meglévő felszereléssel és gépjárművekkel van
felszerelve. A Kunszentmiklósi Járás esetében a legfőbb veszélyeztetettség az árvíz, amely
Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse, Szalkszentmárton és Tass településeket érinti. A

létrehozott járási mentőcsoport szakterülete elsődlegesen az árvíz-védekezés és mentési
munkálatokban való közreműködés.
Ütemterv szerint a Kecskeméti Járás, és a Tiszakécskei Járás mentőcsoportjai a „Móra” és
a”Tiszapart” mentőcsoport megalakítása 3013. évben elkezdődött, melynek rendszerbe állító,
minősítő gyakorlata 2014. évben kerül lebonyolításra.

VII. Árvízi védekezés
A Duna folyó bal partján a tűzoltóság működési területén Tass, Szalkszentmárton, Dunavecse,
Apostag és Dunaegyháza település árvíz által veszélyeztetett. Védekezésre Tasson került sor.
Az árvíz során az érintett településeken az alábbi feladatok jelentkeztek:
Dunavecsén a Dunavecsei TSZ területét kb. 2000 db homokzsákkal vették körbe a
megemelkedett víz miatt.
Dunaegyházán a Duna-part lezárásra került.
Szalkszentmártonban az 51342. sz. út lezárásra került a fővédmű irányába.
Tasson a Tassi Horgásztanya Üdülőszövetkezet (Pákász) területén nyúlgát építésére és
ideiglenes védmű (töltés) elkészítésére került sor. A védekezés és helyreállítás 2013. június 03
– 29-ig tartott. A veszélyeztetett területen 0 db családi ház található, ahol nincs állandó
bejelentett lakos. Sikertelen védekezés miatt a terület kiürítésére és az 51341. sz. út lezárására
került sor 2013. június 09-én. A kitelepített lakosság elhelyezésére nem volt szükség, mert
állandó bejelentett lakos a területen nincs, így az ott tartózkodók saját ingatlanjaikba távoztak.
A Tassi zsilip északi részén az üdülőövezet néhány utcájában belvízvédekezésre került sor.
A védekezésben és a biztosításban részt vett a katasztrófavédelem, az önkormányzat, a
mentőszolgálat, önkéntes tűzoltó egyesületek (Tass, Dunavecse, Szalkszentmárton,
Kunszentmiklós) karitatív és civil szervezetek (Vöröskereszt, Polgárőrség, stb), és az
önkéntes civil lakosság. A védekezésben résztvevők összes létszámát az önkéntes civil
lakosság és a napi fluktuáció miatt nehéz pontosan meghatározni, a legnagyobb napi létszám
345 fő volt a fent említett napokon és szakaszokon, összesen 107 000 db homokzsák került
beépítésre.
Kecskeméti HTP az árvízi időszakban 24/24-es készenléti szolgálati rendben teljesített
szolgálatot. A állomány többi tagja pedig a védekezési munkálatokban vett részt a kritikus
Dunai szakaszokon. A lezárásoknál a tűzoltóság mobil szivattyúk telepítésével,
gépjárműtechnika alkalmazásával biztosította a csapadékvíz Duna folyóba való átemelését ez
előfordult esőzések alkalmával.
VIII. Sajtó tevékenység
A tűzoltóság által végzett tevékenységek a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság honlapján folyamatosan nyomon követhetőek. A sajtótevékenységet az
Igazgatóság szóvivője végzi, így a lakosság tájékoztatására közzé tett tűzvédelmi felhívások is
a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján találhatók meg.
IX. Lakosságfelkészítés, Ifjúság felkészítés
A Kecskeméti HTP az év során rendszeresen biztosított lehetőséget az óvodás, iskolás
csoportok részére, a nyitott szertár program keretén belül, ahol megismerkedtek a gyerekek a
tűzoltóság által használt felszerelésekkel, technikával. A megtartott bemutatók alkalmával

betekintést adtunk a káreset-felszámolási tevékenységek során végzett munkába.
Megjelentünk városi rendezvényeken, ahol a lakosok szintén közelebb kerülhettek a
tűzoltósághoz, megismerhették a beavatkozást végző állománytagokat.
Katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny:
2013. április 12-én a Kecskeméti HTP-n megrendezésre került a tűzoltóság működési
területén lévő oktatási intézmények katasztrófavédelmi ifjúsági versenye, ahol nyolc általános
iskolás és négy középiskolás csapat mérhette össze tudását. Csapatok a katasztrófavédelem
(tűzvédelem és polgári védelem) alapvető ismeretéről és elemi elsősegély-nyújtási
ismereteikről adhattak számot.

Közösségi szolgálat

A Kecskeméti HTP-n közösségi szolgálatot vállaló diákok sokrétű és színes munkát tudtak
végezni. Részt vettek a Dunán levonuló árvízi védekezésben, elméleti tűzvédelmi ismereteket
sajátíthattak el, közterületi tűzcsapok felmérésében vehettek részt és közreműködtek a polgári
védelmi gyakorlatokon.

X. Jelentősebb káresetek:
II-es kiemelt tűzeset történt Kerekegyháza külterületén, 2ha területen égett avar, fiatal akácos.
A tűz személyi ingatlant, ingóságot nem érintett, kizárólag az erő területét érintette. A tüzet
kecskeméti, dabasi és kerekegyházi egységek eloltották.
III- as kiemelt tűzeset történt Lajosmizsén a Magyar Farm Mizse 140. sz. alatti ingatlanon
ahol egy 20X80 m alapterületű nyúlhodály égett teljes terjedelmében. A nyúlhodály és a
benne tartott állatok kb. 7000 darab nyúl az intenzíven terjedő tűz miatt teljesen
megsemmisültek. A tűzoltásban résztvevő egységek a kecskeméti, dabasi, szolnoki és a
lajosmizsei rajok a tűz átterjedését meg tudták akadályozni és így a nyúlhodály
szomszédságában lévő épületeket sikerült megmenteni.
Kecskemét, 2014.szeptember 14.

Szőke Kálmán tű. szds.
Tűzoltóparancsnok

