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2018. évben folytattuk az előző évben megkezdett új képzési 

rendszert a tűzoltói szakterületen, az ÖTE-k új 

szakfelszerelésekkel gazdagodtak.

E-learning elméleti képzés, 

Életszerű gyakorlatok

ÖTE pályázati eszközök

12 egyesület, 8.466.908 Ft



Önkéntes, köteles PV szervezetek képzése és műveletekbe 

való bevonása

Önkéntes, köteles PV 

szervezetek felkészítése

30 szervezet, 709 fő



Kelebiai vasúti határátkelő veszélyesáru szállítás 

ellenőrzése

Munkafeltételek javulása 

67.242 ellenőrzött kocsi, 14.637 

veszélyes árut szállító, 66 feltárt 

szabálytalanság (0,45%)



Iskolák és vízműtelepek átfogó ellenőrzése, kéményes ügyek 

hatósági eljárásai

545 ellenőrzés, 206 

szankcionálási határozat, 15 

tűzvédelmi bírság (795.000 Ft.)

21 kéménytűz, 1 CO esemény



Átadásra került a kéményseprő iroda és felavatásra került a 

Kiskunmajsai Őrs

Kéményseprő iroda

Őrs átadó



2018 a fejlesztések éve

Technikai

Épület



2018-ban számtalan megyei és országos sporteredmény 

született



236 sajtó, TV és online 

megjelenés

Közvetlen találkozás a 

lakossággal

Propaganda tevékenység



Tűzoltósági szakterület 

2018. 

Előadó:  Tóth Imre tű. alezredes

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség



Tűzoltósági szakterület

Beavatkozást
igénylő esemény

Kiérkezés előtt
felszámolt

Szándékosan
megtévesztő jelzés

Téves jelzés Utólagos jelzés

Tűzoltói beavatkozások 556 65 2 122 21
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Tűzoltói beavatkozások

35%-os csökkenés!

2016 2017 2018

Tűzeset 433 593 392

Műszaki mentés 423 593 374
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Tűzeset, műszaki mentés

2016 2017 2018

Tűzeset 433 593 392

Erdő-vegetációstűz 134 307 119
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Tűzoltósági szakterület

Kiemelt események:

- 5 II-es kiemelt tűzeset

- 109 szabadtéri tűz

- 115 közlekedési baleset



Tűzoltósági szakterület

- Kiskunmajsa KvŐ

- Renault K460 Aquarex S10 –

Kiskunhalas HTP

- Új eszközök, felszerelések, oktatások

- Létszámhelyzet fejlődése (15 fő)

- Gyakorlatok színvonalának 

fejlesztése!

- Hatósági osztály bevonása a 

helyismereti gyakorlatokba

- Habképzés a gyakorlatban, 

terepvezetési gyakorlatok

Szolgálatellátás



Tűzoltósági szakterület

- ÖTP vonulások – -39%

- Eredményes szakmai 

pályázatok ÖTE és ÖTP

- Gyakorlatokba történő 

széleskörű bevonás

- Önképzéshez segédanyagok 

- Akasztó ÖT – 124%-os 

készenléti idő, 10 önálló 

beavatkozás, 

- Csökkenő vonulási számok 

– -50%

2016 2017 2018

ÖTE beavatkozások 172 233 116
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Rendezvények

Tűzoltósági szakterület

III. Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Favágó verseny

Megyei tűzoltósport verseny Hagyományőrző Kocsifecskendő verseny



Polgári védelmi szakterület 

2018. 

Előadó:  Kiss Zoltán tű. alezredes

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség



1. Kockázatbecslés, KVO-ba sorolás 

felülvizsgálata

2. Veszélyelhárítási tervrendszerek

I.   KVO:     1

II.  KVO:     9

III. KVO:   25

Járás Lakosság Település

Kkhalas 45 758 9

Jhalma 17 830 5

Kkőrös 56 686 15

Kkmajsa 19 791 6

Össz.: 140 065 35

 Települési tervek            

 Kirendeltségi terv       

 Járási tervkivonatok

- speciális részelemek

- mellékletek

- kapcsolódó adattárak

• PV-i adattár

• Kap online

• Helios

Valós veszélyeztetettség tükrözése. Naprakészség.
Jó szintű együttműködés: polgármester, jegyző, kb-i referns, pv-i üi., önkormányzat, HVB, járási hivatal…



3. Megelőzési, beavatkozási, helyi 
polgári védelmi tevékenység

4. Polgári védelmi szervezetek

• Együttműködés lakosságvédelmi 
intézkedésekben
(Ideiglenes elhelyezés, lakhatatlan épület, 
kidőlt fák, vihar, hideg, extrém csapadék, 
hőség, robbanó test, áramkimaradás, 
hajléktalanok ...)

• Polgármesterek szakmai támogatása 
(Tervezés, felkészülés, védekezés, tájékoz -
tatás, lakosságvédelem, pv-i szervezetek, 
határozatok, kijelölés, vis maior …)

• Belvízi védekezés: -

• Közbiztonsági referensek (pv. üi.)
(Képzés, gyakorlat, felügyelet, közös fea-ok)

• LTRR rendszer, szirénák

• Lakosságvédelmi ellenőrzések, 
gépszemlék

• Képzések, gyakorlatok

• Települési köteles pv-i szervezetek
– R gyak., szakképzés, továbbképzés

(18 település)

– KVT gyakorlat (Kkhalas)

• Munkahelyi pv-i szervezetek
– HUNENT Zrt. Khalas:

továbbképz., SKET, KVT gyak. 

• Járási ÖMCS: 4
– Riasztási, szinten tartó gyakorlat és 

továbbképzés

• Települési ÖMCS: 15
– 7  riasztási, szinten tartó gyakorlat és 

továbbképzés

Megelőzés, emberi élet anyagi javak megóvása.  Szinten tartás, fejlesztés. Kiemelendő: ÖMCS nyertes pályázatok.



5. Közösségi Szolgálat 6. Lakosság felkészítés

• 277 fő

• Emű-i megállapodás: 28 isk.
(36 db a KVK és HTP-k)

• Általános levezetési terv, 
okmányolás - Jelentős 
adminisztráció

• Főbb módszerek:
Egyéni és csoportos foglakozás, 
nyári tábor, ifjúsági verseny, 
kiürítési gyakorlat

KKSZ – meggyőzés a könnyebb területek ellenében.                       A lakosság minél szélesebb körű megszólítása.

• Kv-i ifjúsági verseny
• Helyi: 9 csapat, 60 fő.

• Megyei: III. VI. és ált I. IV. hely

• Országos: VI. (Szent József Kkhalas)

• Nyílt nap (KVK, HTP 4.05.)

• Nyitott szertárkapu (KVK, HTP 5.27.)

• Lakossági tájékoztató anyagok 
(Különböző média felületeken helyben 
szokásos módon: Tűzgyújtás, hőség, tél, 
vihar, közösségi szolgálat, kampányok…)

• Zsebi projekt Kiskőrös 120 ovis fő (4. 27.)

• Iskolás, óvodás, csoportok látogatásai 
a HTP-ken.

• Települési közösségi rendezvények

• 35 órás ifjúsági tűzoltó tanfolyamok

• Rendészeti fakultációsok szakmai 
gyakorlata

• Aktív és passzív módszer

• Ne gyújtsa, Gyűjtse kampány



7. Különleges jogrendi működés 8. Hatósági feladatok, ellenőrzések

Különleges jogrend esetén való működés biztosítása, HVB-k jó szintű működése. Eredményes megelőzés.

• Kiemelt szerep a védelmi igazgatás 
rendszerében

• Veszélyhelyzetben a feladatok átvétele

• HVB-k újraszervezése után a 5. év

• Rendes ülés (április, október)

• Gyakorlatok (Marathon, riasztási, ONER)

• Munkacsoport felkészítés 

• Migránshelyzet

• Ellenőrzés: Kiskunmajsa HVB

• Munkaterv

• Okmányrendszer

• Kv-i elnökhelyettes; KvMB szerepe

• Értesítési és készenlétbe helyezési tervek

• Készenlétbe helyezési gyakorlat
(09.13. KVK +2 HTP )

KVK és HTP képes az értesítéssel és készenlét 
fokozásával kapcsolatos feladatok ellátására, 
illetve a különleges jogrendben való 
továbbműködésre.

POLGÁRMESTER
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9. Katasztrófavédelmi gyakorlatok

Jó szintű, értékteremtő gyakorlatok.          Kiemelendő Kkhalas  KVT gyakorlat.



Iparbiztonság 

2018. 

Előadó:   Csikós Csaba tű. alezredes

Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség



Iparbiztonság

- A hivatásos katasztrófavédelmi szervek 2018. évi országos hatósági ellenőrzési terve

- A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2018. évi szervezeti

teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatairól szóló 10. számú intézkedése

- A kelebiai határállomás vasúti veszélyes áru szállításának (RID) folyamatos ellenőrzéséről szóló

4/2017., 1/2018. számú parancs, 31/2018. számú intézkedés

Tárgy Meghatározott Teljesített Megjegyzés

Veszélyes üzemek ellenőrzései (db/év)

Kiemelt követelmény

6

6

időszakos 

hatósági 

ellenőrzés

BVT, SKET gyakorlatok ellenőrzés 6 5 db részleges              

1 db teljes körű

Üzemazonosítási helyszíni szemle 12 20 -



Iparbiztonság

Tárgy Meghatározott Teljesített Megjegyzés

Gázvezeték sérülés kivizsgálás - 7 -

KIV gyakorlat és konzultáció 3 3 -

LÉT szakhatósági eljárás 

(infokommunikációs technológiák ágazat)
- 2

hozzájáruló

Veszélyes anyag szivárgás - 2
RID



Iparbiztonság

*Megjegyzés: összes jármű/ veszélyes árut szállító jármű

Tárgy Meghatározott Teljesített Megjegyzés

Ellenőrizendő veszélyes árut szállító közúti

járművek száma (jármű/év)
40 *603/51 Tispol, Disaster 

akciók, M5 

autópálya és 

önálló ellenőrzések
Ellenőrzések száma közúti forgalomban

(alkalom/év)
115 (Bács Megye összes) 30

ADR telephelyi ellenőrzések száma

(alkalom/év)
26 (Bács Megye összes) 8 -

5,9%



Iparbiztonság

Tárgy Meghatározott Teljesített Megjegyzés

Ellenőrizendő veszélyes árut szállító vasúti

járművek száma (jármű/év)
5500 (Bács Megye 

összes)
*67.242/14.637

RID folyamatos 

ellenőrzés
Ellenőrzések száma vasúti forgalomban

(alkalom/év)
260 (Bács Megye 

összes)
774

RID telephelyi ellenőrzések száma

(alkalom/év)
6 (Bács Megye 

összes)
1

Kiskunhalasi KvK 

területén nincs 

ismert RID telephely

*Megjegyzés: összes jármű/ veszélyes árut szállító jármű

0,5%



HATÓSÁGI  TEVÉKENYSÉG

2018.

Előadó: Wicker Balázs tű. alezredes

hatósági osztályvezető



Képzések

Folytatódott a gyakorlatorientált 

képzés

¼ évente hatósági szakmai napok

- Több mint 5 éve 90%-ban állandósult szakembergárda,

- nincs fluktuáció,

- a szükséges szakmai végzettséggel mindenki rendelkezik

- megosztott eljárástípusok

- Kelebia miatt + 4 fő vezényelve van minden héten

Létszámhelyzet

8 fő (II. félévtől 7 fő) -7 fő hivatásos tiszt, 1 fő közalkalmazott

Hatósági osztály
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HATÓSÁGI  
ELLENŐRZÉSEK

Összes ügyiratszám 

(2018 - hatósági osztály)

főszám: 1631

alszám: 6013 

Hatósági tevékenység

Integrált hatósági szemlélet alkalmazása (polgári védelmi,

iparbiztosági, tűzoltósági szakterülettel szoros együttműködés)

bevonás a hatósági tevékenységbe, részvétel helyismereti

foglalkozáson

Elektronikus ügyintézés alkalmazása

Iparbiztonsági eljárások lefolytatása

Ákr. hatályba lépése - alkalmazása

Hatósági osztály



Szakhatósági tevékenység

JELLEMZŐ és FŐBB BERUHÁZÁSOK

- Napelemes villamos kiserőművek – használatbavételek

- Iskola, óvoda felújítások

- Készenléti rendőrség új objektumok

- Kiskunhalasi börtön 

Hatósági osztály
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Szankcionálás

- A bírságok nagy része RID-es – folyamatos ellenőrzés

- Tűzvédelmi bírság esetszám folyamatosan csökken 

(kéményes eljárások)

Hatósági osztály
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2018. évi célkitűzéseinket teljesítettük

Teljeskörű felkészítés oktatási 
intézményeknek

- Általános iskolák teljes 

átvilágítása

- Óvodák utóellenőrzése 

megfelelő  biztonsági szint - Vízművek tűzvédelmi 

ellenőrzése

- Lakosságtájékoztatás, 

propaganda tevékenység

Hatósági osztály



2018. eredményeink

Hatósági osztály



1. Tűzoltósági szakterületen legfontosabb célkitűzései: Az újonnan felszerelő állomány 

beillesztése a szolgálati csoportokba, valamint a szakmai tudásának fejlesztése. Az   ÖTÉ-k

vonatkozásában a jogszabályi feltételeknek való személyi és technikai  megfelelés biztosítása. 

Az ÖTP-k szakmai színvonalának fenntartása, működőképességük megőrzése.

2. A polgári védelmi szakterületen fő célkitűzései: A települések önvédelmi képességének 

javítása. Az önkéntes mentőcsoportok újraminősítő gyakorlatainak eredményes végrehajtása. A 

köteles polgári védelmi szervezetek szakképzésének befejezése.

3. 2019. év feladatai közül kiemelt jelentőséggel bír a Kelebiai Vasúti Határátkelőre folyamatos 

ellenőrzésével kapcsolatos többletfeladat. Fokozott erőt és figyelmet szükséges fektetni az 

ellenőrzések során feltárt hiányosságokkal kapcsolatos eljárások lefolytatására.

4. A hatósági osztály fő célkitűzései: a szakhatósági és hatósági munka során meghatározott 

feladatok határidőre történő magas színvonalon történő elvégzését. Kiemelt cél az illetékességi 

területünkön működő középiskolák átfogó tűzvédelmi átvilágítása, az intézményekben hatósági 

ellenőrzés lefolytatása, az elvárt biztonsági szint megteremtése.

A kirendeltség aktívan részt fog venni a rezsicsökkentéssel kapcsolatos feladatok szakszerű 

végrehajtásában 2019-ben.

5. A Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság új laktanya építésének előkészítésében való 

közreműködés. Sikeres pályázat esetén a kiskunhalasi laktanya energia felhasználás 

csökkentés program folytatása.

2019. év célkitűzései



KÖSZÖNÖM A 

FIGYELMET!


