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     5. számú előterjesztés 
Lajosmizse Város Polgármestere részére 

2020. június 11. 
 

Tárgy: Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi munkájáról 
Ikt.sz.: LMKOH/11141-2/2020. 

 
 
 
 

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 alezredes a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó 
Parancsnokság parancsnoka készítette. A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.  
Fenti jogszabályhelyre tekintettel javasolt az előterjesztés elfogadása a határozat-tervezetnek 
megfelelően.  
 
 
Lajosmizse, 2020. június 08. 
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Polgármesteri döntéshozatal:    
 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett 
ki a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-étől.  
 
 
Ezzel a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat állapított meg az Országgyűlés – 
a 2020. március 31-étől hatályos – a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. 
törvénnyel. 
 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek 
feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés 
elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti. 
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot 
hozom: 
 

………./2020. (…….) Polgármesteri Határozat 
 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényre Lajosmizse 
Város Polgármestereként – a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben – 
„Beszámoló a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi munkájáról” 
tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 
 

         Határozat 
 

A Kecskeméti Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi munkájáról szóló beszámolót 
elfogadom. 

 
 
Lajosmizse, 2020. június 11. 14 óra  

 
              Basky András                                                                                                    
                   polgármester 
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Előterjesztés melléklete 
 

    
BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

KECSKEMÉTI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 
KECSKEMÉTI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 

                                                TŰZOLTÓPARANCSNOK 
 
 
 
 
Szám: 35310/1057/2020.ált. 
 
 
 
KECSKEMÉTI  HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG  

 
2019. évi 
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Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: Kecskeméti HTP) 2019. január 
1. és 2019. december 31. között végzett tevékenységéről az alábbi tájékoztatást adom. 

Bevezetés: 

Kecskeméti HTP működési területe Kecskemét Megyei Jogú Város és a körülötte 
elhelyezkedő 14 település közigazgatási területét fedi le, ami kb. 1118 km2-en terül el, ahol 
kb. 166200 lakos él. Ezen a területen látjuk el tűzoltási és műszaki mentési feladatainkat, 
illetve Kecskeméti, Kunszentmiklósi és Tiszakécskei járás vonatkozásában polgári védelmi 
feladatainkat is. 
  
Általánosan jellemző a Kecskeméti HTP működési területén a dinamikusan fejlődő 
iparosodás, valamint a hagyományos mezőgazdaság jelenléte is, így az ehhez kapcsolódó tűz 
és káresetek kezelése nagy jelentőséggel bír. Területünket egyaránt jellemzi a (nagy) városias, 
falusias és tanyás életmód, valamint az ehhez kapcsolódó település szerkezetek. A HTP 
működési területén keresztül halad át több nagy forgalmú közlekedési útvonal, ami a 
veszélyes anyagszállítmányok jelenlétét is megalapozza. Elmondható az is, hogy területünkön 
gyakoribbak lettek a szélsőséges időjárás okozta események is. A lakosságot mind a 
természeti, mind a civilizációs események bekövetkezésének veszélye fenyegeti, 
veszélyezteti, ezek különböző mértékben a közlekedési hálózatra és a közműszolgáltatásokra 
is hatással lehetnek. 
 
A Kecskeméti HTP 15 település mentő tűzvédelmi feladatait látja el. Működési terület szerint 
a következő települések az érintettek:  

 Ágasegyháza 

 Ballószög  

 Fülöpháza 

 Helvécia  
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 Jakabszállás  

 Kecskemét  

 Kerekegyháza  

 Kunadacs  

 Kunbaracs  

 Lajosmizse  

 Nyárlőrinc  

 Orgovány  

 Szentkirály  

 Tiszakécske  

 Városföld 

 
 
 
 
 
 
 

Események alakulásának általános jellemzése: 

 
Az összesített éves vonulási adatokat megtekintve megállapítható, hogy a tűz és káresetek 
alakulása összegészében az előző évhez hasonlóan alakult. A statisztikát elemezve látható, 
hogy 2019. évben a tűzesetek esetszáma több lett, mint a műszaki mentéseké. A tavalyi évben 
a Kecskeméti HTP működési területét csak kis mértékben érintették nagy károkozással járó 
viharok, ezért kevesebb vízszívatással, favágással, kidőlt fa eltávolításával járó beavatkozást 
kellett végrehajtani tűzoltó egységeinknek.  
 
2019-ben a tűzesetek esetszámai 29%-kal emelkedtek, a műszaki mentések esetszámai 19%-
kal csökkentek az elmúlt évhez képest. Az összes esetszám 70%-a 12 órától este 20 óráig 
terjedő időszakban keletkezett, 21%-a 7 órától 12 óráig tartó időszakban és 9% jutott az 
éjszakai órákra. A tűzesetek, valamint a műszaki mentések csökkenése a tervszerű és 
következetes megelőzés és ellenőrzés, valamint az év folyamán tapasztalható kedvező 
időjárásnak volt köszönhető. 
 
A tűzesetek helyszíneit áttekintve a szabad területen keletkezett tűzeset száma a legtöbb, ez az 
esetek 26%-a. Második legtöbb helyszínt az otthon jellegű létesítményekben keletkezett tüzek 
alkotják, ez az esetek 17%-a. Mérsékelten kiemelkedik még a közlekedési eszközökben 
keletkezett tűzesetek száma. 
 
A műszaki mentéseket elemezve továbbra is elmondható, hogy a legtöbb az elemi csapás, 
viharkár, fakidőlés felszámolása, ezt követi a közúti közlekedési balesetek esetszámai. 2019. 
évben 69 olyan estben nyújtottunk segítséget, amikor főleg idős személy a lakásában rosszul 
lett és nem tudott ajtót nyitni a segítségére érkező társszerveknek. 
 

Mentő-tűzvédelmi feladatok: 
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A Kecskeméti HTP működési területe 15 település közigazgatási területét fedi le. Működési 
területünkön három Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (ÖTP), nyolc Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület (ÖTE) és kettő Létesítményi Tűzoltóság (LTP) járul hozzá a teljes körű mentő-
tűzvédelmi feladatok ellátásához. 
 
2019. évben új ÖTE alakult területünkön Kunbaracs településen. Az Egy Csepp Tűz Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülettel együttműködési megállapodást kötöttünk, mely fő céljának tűzte ki az 
ifjúság tűzvédelmi ismereteinek szélesítését, a tűzbiztonságra nevelést. 
  
Az önkéntes tűzoltó egyesületek közül az Orgoványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület az előző 
évhez hasonlóan folytatja tűzoltó szakmai munkáját és mint önállóan beavatkozó ÖTE segíti 
Orgovány település mentő-tűzvédelmi feladatainak ellátását. Elmondható róluk, hogy a 
számukra meghatározott éves készenléti időt jóval túllépve teljesítettek, így szinte az év 
minden napján vállalták a riaszthatóság fenntartását. Ballószög ÖTE és Nyárlőrinc ÖTE a 
2019. évben is folytatta a szertár építést, hogy az általuk üzemben tartott tűzoltó gépjárműnek 
és tűzoltói szakfelszereléseknek megfelelő helyet biztosítsanak. 
 
Az egyesületek többsége kiemelt figyelmet fordít a gyerekek nevelésére, a velük való 
foglalkozásra. Ballószög ÖTE tűzoltó sportversenyeken vett részt, ahol rendszeresen jó 
eredményeket értek el. Lajosmizse ÖTE ifjúsági versenyekre készíti fel a város fiataljait. 
Kimagasló teljesítményüknek köszönhetően ők jutottak tovább a megyei ifjúsági versenyre.  
 
A kerekegyházi Jövő a Kezünkben Ifjúsági Hagyományőrző és Önkéntes Tűzoltó Egyesület a 
nagy érdeklődésre való tekintettel 2019. évben is folytatta és lehetőségeihez mérten bővítette 
a gyerekek nyári táboroztatását, amit tűzoltó szakmai programokkal színesítettek.  A tábor és 
a szervezett programok a gyerekeknek és a szüleiknek is nagyon tetszett.  
 
2019. évben az ÖTE-k és az ÖTP-k is indultak a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) által központilag kiírt pályázatokon. Valamennyi 
benyújtott pályázat sikeresen elfogadásra került. 
 

A felügyelt Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságok tevékenysége: 

Az Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságok szakmai felügyeletét a HTP a parancsnok útján 
folyamatosan ellátta. Havi rendszerességgel tartott konzultációkon megtörtént a szakmát 
érintő aktualitások, új szabályozók ismertetése és feldolgozása. Ezen felül folyamatos, napi 
kapcsolatot tartottunk a szakmailag felügyelt ÖTP-k, valamint LTP-k parancsnokaival. 
 
A Kecskeméti HTP által felügyelt ÖTP-k a mentő tűzvédelmi tevékenységet a hatályos 
jogszabályok és belső szabályozók alapján teljesítették. Az ÖTP-k rendelkeztek a tűzoltási,- 
műszaki mentés feladatok ellátására jogosító szakmai és technikai feltételekkel, valamint a 
megfelelő gyakorlati tapasztalatokkal. Az ÖTP-k működésével és közreműködésével 
biztosított az érintett településen élő lakosság megfelelő szintű védelme. A szakmai felügyelet 
keretében a Kecskeméti HTP félévente ellenőrizte az ÖTP-k szakmai munkájának 
színvonalát. Aktívan közreműködtek a tűz és káresetek felszámolásában, szakmai munkájukat 
magas színvonalon hajtották végre. 
 
Együttműködési megállapodással rendelkező Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságok, 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületek és Létesítményi Tűzoltóságok Kecskeméti HTP működési 
területén: 

 
 Kerekegyháza ÖTP, Lajosmizse ÖTP és Tiszakécske ÖTP. 
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 Ballószög ÖTE, Kerekegyháza ÖTE, Lajosmizse ÖTE, Orgovány ÖTE, 
Tiszakécske ÖTE, Nyárlőrinc ÖTE, MALÉT ÖTE, Egy Csepp Tűz ÖTE. 

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

 P-Development Kft. területén, az alkalomszerűen igénybe vehető P-
Development Létesítményi Tűzoltóság. 
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Tűz és káresetekről:  

A tűz- és káreseteknél a beavatkozó állomány minden esetben szakszerűen járt el, eleget téve 
ezzel a törvényben megfogalmazott kötelezettségének, a szakmai, felügyeleti és a társadalmi 
elvárásoknak. 2019. évben a mentő-tűzvédedelmi tevékenységet a Kecskeméti HTP 
kimagasló színvonalon látta el.  

A tavalyi évben két kiemelkedő esemény keletkezett a Kecskeméti HTP működési területén. 
2019. 03. 11-én hajnali órákban kigyulladt a Kecskeméten egy kommunális hulladéktároló 
telep. Az összehordott szemét 1 hektáron égett, a tüzet IV-es kiemelt riasztási fokozatban 
sikerült a tűzoltó egységeknek eloltani. A tűz és a keletkezett égéstermékek miatt a környék 
lakói nem voltak veszélyben.  
2019. szeptember 07-én, Tiszakécskén, egymás melletti három lakóingatlanban keletkezett 
tűz. A tűz következtében egy 100 négyzetméteres nád fedésű lakóépület tetőszerkezete 
leégett, a födém több helyen beszakadt, az épület lakhatatlanná vált. Az ott lakó egy személy 
rokonokhoz költözött. A mellette lévő lakóingatlan udvarán, 100 négyzetméteren szemét 
égett. A harmadik lakóépülethez tartozó 50 négyzetméteres cserép fedésű melléképület 
tetőszerkezete részben égett. A tüzet II. kiemelt riasztási fokozatban oltották el az oltásban 
részt vevő tűzoltó egységek.   

Az előző évekhez hasonlóan megállapítható, hogy 2019. évben is az esetek 99 %-a I, vagy 
I/Kiemelt riasztási fokozatban került felszámolásra. Ez azt jelenti, hogy a tűzoltó egységek a 
gyors kiérkezéssel, hatékony beavatkozással, a környező tűzoltóságok segítsége nélkül tudták 
az eseteket kezelni.  

A Kecskeméti HTP működési területéről összességében 1064 esetben érkezett jelzés 
valamilyen káresemény felszámolása érdekében.  

Kerekegyháza ÖTP 
Lajosmizse ÖTP 
Tiszakécske ÖTP  

P-Development LTP 
Mercedes LTP 

Ballószög ÖTE 
Kerekegyháza ÖTE 
Lajosmizse ÖTE 
Tiszakécske ÖTE 
Nyárlőrinc ÖTE 
MALÉT ÖTE 
Egy Csepp Tűz ÖTE 

Kecskeméti HTP 
 

Orgovány ÖTE     ( Beav. I.) 
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Riasztási adatok 5 év tekintetében: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A tűz ás káresetek alakulása 5 év távlatában: 
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Riasztási Adatok Kecskemét tekintetében 5 év lebontásában: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Riasztási adatok településekre lebontva Kecskemét nélkül 5 év tekintetében: 
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Ügyeleti tevékenység: 
 
A tűzoltóságon lévő híradó-ügyelet működése az év során folyamatosan biztosított volt. A 
segélyhívószámon érkezett hívásokat az országosan működtetett 2 Hívás Fogadó Központ 
(továbbiakban: HIK) fogadja, amit kapcsolnak a katasztrófavédelmi igazgatóság 
műveletirányító ügyeletének. A hívás fogadását követően PAJZS rendszeren keresztül 
történik a tűzoltó egységek riasztása. 
A beérkezett riasztást követően a tűzoltó egységek két perces riasztási idő betartásával 
megkezdik a vonulást. 
Több esetben tapasztalható volt, hogy segélyhívás a tűzoltóságunk központi számára 
közvetlenül érkezett, vagy személyesen jelentettek be valamilyen káresetet. Ezekben az 
esetekben is haladéktalanul végre lettek hajtva a riasztások. 

 

Oktatás és képzés: 

A készenléti állomány napi munkavégzése az éves továbbképzési terv szerint folyt. A 
beavatkozó állomány részére a soron kívül elrendelt képzések is végrehajtásra kerültek. 
 
A szakmai irányításunk alá tartozó ÖTP-k, ÖTE-k, Mentőcsoportok képzése a pályázatokon 
elnyert képzések megtartásában, a vizsgákon való közreműködésben, továbbá a rendszeres 
iránymutatások és tájékoztatások által valósult meg. A BM OKF és az Igazgatóság által 
meghatározott továbbképzéseken, szakmai napokon részt vettünk. A továbbképzési 
terveinkben az új jogszabályok, intézkedések feldolgozása kellő hangsúlyt kapott.  
 
Az év során a HTP működési területén található kiemelt fontosságú létesítményekben 
helyismereti, szituációs begyakorló és parancsnoki ellenőrző gyakorlatok kerültek 
megszervezésre. Ennek során felmérésre került, hogy a továbbképzéseken és szerelési 
foglalkozásokon elhangzott, illetve gyakorolt ismeretek elsajátítása mennyire volt hatékony. 
Az állomány mennyire ismeri a rábízott technikai eszközök kezelését, milyen 
állóképességgel, szakmai rátermettséggel rendelkezik. 
  
A helyismereti-, szituációs begyakorló-, és parancsnoki ellenőrző gyakorlatok a KAP-Online 
felületen rögzített időben megtartásra kerültek. A gyakorlatokat a parancsnok, a parancsnok 
helyettes ellenőrizte.  
 
A gépjárművezetői állomány a tűzoltó gépjárművek vezetéséhez szükséges pályaalkalmassági 
vizsgálaton megjelent. Az előírtaknak megfelelően az évente esedékes időszakos orvosi 
alkalmassági vizsgálatokat elvégeztük. Ehhez kapcsolódóan az állomány fogászati 
szűrővizsgálaton is részt vett. A kötelező pszichológiai vizsgálaton - esedékesség szerint - 
megjelentünk. Az ezt követő fizikai felmérést az állomány maradéktalanul végrehajtotta. 
 

Munkavédelmi helyzet: 

Féléves munkavédelmi és negyedéves kisgépkezelői munkavédelmi oktatásokat megtartottuk. 
Az újonnan kapott szakfelszerelések használatba vétele előtt rendkívüli munkavédelmi 
oktatást tartottunk. Az esedékes munkavédelmi vizsgákon részt vettünk, ahol az állomány 
tagjai sikeres vizsgát tettek. 
 

Tűzoltó technika, felszerelés helyzete: 
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Az év folyamán a készenlét folyamatosan biztosított volt a Kecskeméti HTP részéről. A 
tűzoltó gépjárműveket vonuló képes állapotban tartottuk. A működtetésükhöz szükséges 
hatósági iratokkal, kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, műszaki vizsgával és 
tűzvédelmi felülvizsgálattal rendelkeztek. Az éves gépjárműszemle, valamint a téli és nyári 
időszakra történő átállás megtörtént. 
 
A beavatkozói állomány védőruházata és védőfelszerelése a kor színvonalának megfelelő 
volt, az amortizációból adódó pótlásuk folyamatosan, ütemezetten történt. Csak a BM OKF 
által engedélyezett eszközöket és felszereléseket használtuk. 
 

Tűzoltó sport és szakmai versenyek, elért eredmények: 

A sportoláshoz szükséges feltételek részben biztosítottak a Tűzoltóságon. Rendelkezünk 
kondicionáló teremmel, ahol a fizikai állóképességét az állomány szinten tudja tartani. A 
kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően a kecskeméti Neumann János Egyetem 
sportcsarnokában további lehetőséget tudunk biztosítani az állományunknak sporttevékenység 
végzésére. A 2019. évben tűzoltóink több megyei és országos sportversenyen vettek részt, 
melyeken kiváló eredményeket értek el.  
 

Polgári védelmi szakterület: 

Kockázatbecslés, katasztrófavédelmi osztályba sorolás szakmai alkalmazása: 

A polgári védelmi szakterület a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásával 
kapcsolatos feladatokat a települések polgármesterével együttműködve hajtotta végre. A 
polgármesterek a 2019-ben ismételten lefolytatott kockázatbecslési folyamatok 
eredményeképpen illetékességi területük vonatkozásában a kirendeltségünk javaslatával 
egyetértve, egy esetben sem kezdeményeztek átsorolást. A besorolással kapcsolatos 
nyilatkozataikat a polgármesterek közvetlenül a megyei védelmi bizottság titkárságának 
küldték meg. 

A települési, a települési összesített veszélyelhárítási tervek elkészítésének támogatása, a 
tervek megléte, tartalma: 

A Kecskeméti HTP illetékességi területén munkahelyi veszélyelhárítási terv kidolgozására 
2019-ben nem került sor. A veszélyes ipari üzemek biztonsági jelentést, biztonsági elemzést, 
illetve súlyos káresemény elhárítási tervet készítenek. A települési tervek minden településen 
rendelkezésre állnak, a veszélyeztetettségnek megfelelően a szükséges mellékletek, résztervek 
kidolgozásra kerültek. A tervek a tartalmi és formai követelményeknek megfelelnek, 
felépítésük az egységes szerkezeti struktúrát követi. A tartalmi és formai megfelelőség 2019-
ben szúrópróbaszerűen ellenőrzésre került, az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel.  
 
A járási összesített veszélyelhárítási tervkivonatok felülvizsgálata a kirendeltségi összesített 
terv alapján a katasztrófavédelmi megbízottak (a továbbiakban: KVMB) bevonásával 
határidőre megtörtént. A járási VH tervkivonatok egy-egy példánya az illetékes Helyi 
Védelmi Bizottság titkárságán is rendelkezésre áll. A Kecskeméti HVB ellenőrzése során 
feltárt hiányosságok, indokolt módosítások a járási tervkivonatban rögzítésre kerültek. A 
többi járási tervkivonat ennek mintájára szintén felülvizsgálatra kerül. 
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Megelőzési, beavatkozási feladatok végzése, helyi szervek polgári védelmi 
tevékenységének felügyelete: 

A beszámolóval érintett időszakban is végrehajtottuk a lakosságvédelmi célú ellenőrzéseinket. 
Az ellenőrzéseket a polgári védelmi felügyelő, a HTP parancsnok-helyettes és a 
katasztrófavédelmi megbízottak folytatták le. Ezen felül a KVMB kollégák tűzvédelmi, 
vízügyi szakterületen is folytattak le ellenőrzést.   
 
2019-ben új közbiztonsági referens kapott megbízást illetékességi területünkön, 
Jakabszálláson, Kecskeméten pedig a referens szülési szabadsága miatt új referens-helyettes 
segíti munkánkat. Jelenleg 6 fő referens, illetve referens-helyettes (Jakabszállás, Kecskemét, 
Dunaegyháza, Dunavecse, Tass) nem rendelkezik még az előírt vizsgával. Munkájuk 
irányítását a KVMB-ak útján a polgári védelmi felügyelő végzi. 
 
Tekintettel a rendkívüli téli időjárási helyzetekre való felkészülés fontosságára minden év 
október 31-ig a települések bevonásával és a közútkezelő nyilvántartásával egyeztetve 
pontosításra kerültek a lehetséges közúti kockázati helyszínek, a hóeltakarításba bevonható 
technikai eszközök, melegedő helyek, külterületeken élők, élelmiszerboltok, hajléktalan 
szállások adatai, a helyszíni ellenőrzések során hiányosságot nem tártunk fel. 
 
Kecskeméti HTP illetékességi területén természeti eredetű katasztrófahelyzet 2019-ben nem 
alakult ki. A Belügyminisztérium EBR42 rendszerében vis maior pályázatot egy településünk 
sem nyújtott be. 
 

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

A munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakításának helyzete: 
 
Az önkéntes, illetve köteles polgári védelmi szervezetek magalakításukhoz szükséges 
megalakítási okmányokkal rendelkeznek. 2019-ben Ágasegyháza, Ballószög, Fülöpjakab, 
Kunszentmiklós, Kunszállás, Szabadszállás, Tiszakécske és Tiszaug településeken riasztási 
gyakorlattal egybekötött szakkiképzést tartottunk a települési köteles polgári védelmi 
szervezetbe beosztott állomány részére. A felsorolt településeken a veszélyelhárítási tervben 
meghatározott feladatok megvalósíthatósága érdekében a parancsnoki állományok részére 
gyakorlatokat tartottunk. Komplex Katasztrófa Veszély-elhárítási Terv gyakorlatot 
bonyolítottunk le Kecskeméten és Lakiteleken.  
 
Kecskeméti HTP illetékességi területén 3 db járási önkéntes mentőcsoport és 15 db települési 
önkéntes mentőcsoport alakult meg a korábbi években és szerzett nemzeti minősítést. 2019-
ben újabb települési önkéntes mentőcsoport már nem alakult, és további mentőcsoportok 
megalakítását sem tervezzük.  
 
A munkahelyi polgári védelmi szervezetek állománya a belső védelmi terv, illetve súlyos 
káresemény-elhárítási terv gyakorlatok lebonyolításában vettek részt. A gyakorlatok minden 
esetben megfelelő értékelést kaptak.  
 
A lakosság távolsági védelmének koordinálása: 
 
A Települési Veszélyelhárítási Terv részét képezi a „Kitelepítési-befogadási részterv” amely 
az érintett településeken elkészült. Az érvényben lévő koncepció szerint alapvetően, a dunai, 
illetve tiszai árvízi veszélyezettségből, valamint a paksi atomerőmű által okozott potenciális 
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nukleáris veszélyeztetettségből adódó események miatt került kitelepítés/befogadás 
megtervezésre. A kitelepítés-befogadás tervezésében, a céltelepülések és a befogadó helyek 
jegyzékében változás nem történt. 
  
Kecskeméten több befogadó hely alaprendeltetése és üzemeltetője megváltozott, a hotelekből 
munkásszállások létesültek, ellenőrzésüket eseti supervisori ellenőrzés keretében a 
polgármesteri hivatal és a népegészségügyi szolgálat közreműködésével hajtottuk végre. 
 
A köznevelésben részt vevők katasztrófavédelmi felkészítése: 
 
(óvodai, általános iskolai, középiskolai pedagógusok, óvodások, általános és középiskolás 
diákok, felsőoktatási intézmények hallgatói, sajátos nevelési igényű gyermekek) 
 
A katasztrófavédelmi közösségi szolgálatot a Kecskeméti HTP-n 2019-ben összesen 86 fő 
teljesített.  
 
2019. április 04-én Kecskeméten, a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny 
helyi fordulóján, általános és középiskolás kategóriában összesen 29 csapat 116 fővel vett 
részt. Tovább javult a diákok felkészültsége, és újabb oktatási intézmények is megmérették 
magukat a versenyen.  
 
Az ifjúságfelkészítés keretén belül általános iskolás és óvodás csoportok látogattak el a HTP-
re, ahol a korosztályuknak megfelelően ismerkedhettek meg a tűzoltók mindennapi életével és 
a munkájuk során használt eszközökkel. Ezen esetekben a kísérő pedagógusokkal áttekintésre 
kerültek a közös feladatok. Laktanya-látogatáson 617 fő vett részt. 
 
 
Lakosság felkészítése (aktív és passzív módszer): 
 
Aktív módszerrel: A 2019. április 4-én a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági 
verseny helyi forduló alkalmával és május 26-án, gyereknap keretében nyílt napot tartott a 
Kecskeméti HTP.  
 
Passzív módszerrel: Az előző évekhez hasonlóan elektronikus úton a Bács-Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján keresztül tájékozódhat a lakosság. Továbbá a 
rendkívüli időjárással kapcsolatos lakossági tudnivalókról tájékoztató anyagot biztosítottunk a 
települések részére, amelyek többsége a település honlapján azt meg is jelentette. A tűzeseti 
halálesetek csökkentése érdekében havi rendszerességgel küldtünk cikket a településekre, 
amelyet a legtöbb esetben a település honlapján, illetve időszakosan megjelenő újságokban 
jelentettek meg. 
 
A külső védelmi tervek nyilvános változata az érintett polgármesteri hivatalokban 
hozzáférhető, Kecskemét MJV honlapján elektronikus formában el is érhető. 
 
A KVT gyakorlatokat megelőzően a polgármesterek a települési honlapokon keresztül 
gondoskodtak a lakosság előzetes tájékoztatásáról, továbbá arról, hogy a gyakorlat érinti-e a 
lakosságot. 
 

Hatósági és szakhatósági feladatok végrehajtásának helyzete, hatósági ellenőrzések 
koordinálása: 
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A hatályos szabályzók alapján előirányzott keretszámoknak megfelelően, lett tervezve és 
végrehajtva az ellenőrzési feladatatok. Az Intézkedésnek megfelelően, 2019-ben a szakterület 
továbbra is a KVMB-ak útján végezte a belterületi vízelvezetők, ár- és belvízi védművek, 
helyi vízkár-elhárítási tervek, belterületi veszélyes fák-fasorok, melegedő helyek, befogadó 
helyek, földtani veszélyforrás (partfal), téli közúti kockázati helyszínek, külső védelmi terv 
gyakorlatok, téli gépszemlék ellenőrzéseit. Ellenőrzésre kerültek a lakossági riasztó eszközök, 
az I.-IV. kategóriába sorolt vízi létesítmények is. A társhatóságok bevonásával végrehajtott 
(eseti) supervisori és egyéb ellenőrzések hatósági eljárás indítására okot adó súlyos 
hiányosságot nem tártak fel.  
 
 
Elmondható hogy, 2020-ban is a legfontosabb számunkra a Kecskeméti HTP működési 
területén élő és itt dolgozó lakosság élet és vagyonbiztonsága. Célunk, hogy a beavatkozó 
állomány elméleti és gyakorlati tudását tovább fejlesszük, szakmai munkájukhoz valamennyi 
szükséges feltételt biztosítsunk. Kiemelten fontos feladatunk lesz a tűzoltói állomány 
egészségi és fizikális állapotának megőrzése. Parancsnokságunk fontosnak tartja 2020-ban is 
a lakossággal történő kapcsolattartást. Ebben az évben is szeretnénk a lehető legtöbb szakmai 
támogatást megadni az Önkormányzati Tűzoltóparancsnokságoknak az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületeknek, valamint Létesítményi Tűzoltóságoknak.  
 
Összességében elmondható, hogy a Kecskeméti Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
maradéktalanul teljesíteni tudja a feladatait, kiemelten a működési területén élők élet és 
vagyonvédelmét. Parancsnokságunk szakmai elismertsége jó, köszönhetően a teljes személyi 
állomány munkájának. Természetesen feladataink végrehajtásában elengedhetetlen a 
működési területünk önkormányzatainak, közintézményeinek, a társszerveknek és valamennyi 
önkéntes közreműködőnek a segítsége, melyet ezúton is köszönök!" 
 
 
 Szőke Kálmán tű. alezredes 
 tűzoltóparancsnok s.k. 
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