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E L Ő T E R J E S Z T É S

Tárgy: Javaslat Szentendre Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2020. évi beszámolójának 
elfogadására

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  Pest  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Vác  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség

Szentendre Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021 június 16.-án a 2020. évi tevékenységéről

készült beszámolót megküldte (melléklet).

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását, a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság  Vác  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  Szentendre  Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal 

Budakalász, 2021. június 21.

dr. Göbl Richárd

  polgármester
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I. BEVEZETŐ 

Szentendre HTP működési területe Pest megye északi részén helyezkedik el. A működési 

terület 14 települése jellemzően kertvárosi, kisebb részben lakótelepes jellegű.  

A működési terület népessége megközelítőleg: 80 348 fő, területe: 342,54 km2. 

A területen jelentős vízfolyás, egyben veszélyforrás a Duna folyó, mely mellett a nagy 

kiterjedésű erdők, a jelentős közúti forgalom és a hegyvidéki és a Duna melletti területeken 

időszakosan megnövekedett idegenforgalom is jelentős veszélyforrást jelentenek. 

Az elmúlt évben rendkívüli esemény, veszélyhelyzet nem alakult ki Szentendre HTP működési 

területén. A számos hatályba lépett új jogszabályt, azok végrehajtási rendeletét, a belső 

szabályzó intézkedéseket az állomány megismerte és az abban foglaltakat a mindennapos 

munka során hatékonyan alkalmazta.  

Az állomány továbbképzése a hatályos Főigazgatói Intézkedés előírásainak megfelelően 

folyamatos. A képzések, kereszt- és továbbképzések, rendkívüli oktatások keretén belül az 

állomány felkészült a tűzoltási és műszaki mentési feladatok felszámolására, a katasztrófák 

okozta károk elhárítására. A jogszabályi változásokat mindenki a beosztásához szükséges 

mértékben ismeri. 

A mentő-tűzvédelem területén a 2020. évre kiemelt cél volt, hogy a szénmonoxiddal 

kapcsolatos káresemények és a kéménytüzek számát tovább csökkentsük, valamint kiemelt 

figyelmet fordítsunk a tűzoltó-technikai szakfelszereléseink és gépjárműveink, illetve az 

elhelyezési körleteink karbantartottságára.  

Fő célkitűzésként kezeltük a beavatkozó állomány képzését, a gyakorlatok tartását, az ifjúság 

nevelését, az önkéntes tűzoltó egyesületek fejlesztését, mentőcsoportjaink bevethetőségének 

növelését. 

A koronavírus terjedése során kialakult helyzet miatt az ifjúság nevelésében, az önkéntes 

tűzoltó egyesületek, mentőcsoportjaink fejlesztésében részeredményeket tudtunk elérni. Az 

állami támogatásokon túli egyéb támogatások részben elmaradtak, ezért a hangsúlyt a működési 

képességük fenntartására kellett helyezni. A beavatkozó állomány felkészítése során is jelentett 

nehézséget a veszélyhelyzet kihirdetése, a gyakorlataink egy részét el kellett halasztanunk, amit 

az év második felében pótoltunk.  

Pomáz Önkormányzati Tűzoltóság (továbbiakban ÖTP) és az 5 tűzoltó Egyesület (Szentendre 

ÖTE, Szigeti ÖTE, Vöröskő ÖTE, Visegrád ÖTE, Pilisszentlászló ÖTE)(továbbiakban ÖTE) 

felett folyamatos szakmai felügyeleti jogkört gyakoroltunk, melynek eredménye a káresetek 

sikeres felszámolásában és a közös képzésekben is megmutatkozott. Az Egyesületek jelentős 

mértékben segítették a mentő-tűzvédelmi feladatok ellátását. 

Nagy hangsúlyt fektettünk az aktív részvételre a védelmi igazgatás rendszerében, szorosan 

együttműködve a helyi védelmi bizottsággal, a járási hivatallal, az önkormányzatokkal, a 

társszervekkel és a civil speciális mentőszervezetekkel. 

Kiemelten kezeltük az állomány megtartását és az új belépők toborzását, melynek eredménye 

képen 2 fő alapfokú tanulmányait befejezte és megkezdte szolgálatát, valamint 3 fő alapfokú 

tanulmányait végzi, illetve további 1 fő beiskolázása folyamatban van.  
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II. A TŰZOLTÁSOKRÓL ÉS A MŰSZAKI MENTÉSEKRŐL 

2020. évben Szentendre HTP készenléti szolgálatot ellátó állománya a 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 HTP személyi állománya beavatkozásai során a szakszerűségre, 

gyorsaságra, a másodlagos károk minimálisra történő csökkentésére törekszik. Fontos 

szempont a további kárnövekedés megakadályozása, a körültekintő és alapos utómunkálati 

tevékenység.  

Szentendre HTP működési területére összességében 626 esetben érkezett riasztás, melyből 235 

tűzeset, 391 műszaki mentés volt.  

 

 

 

Az adatokból látható, hogy a korábbi évekhez képest jelentősen megnőtt a műszaki mentésre 

történő jelzések száma, ami az év folyamán többször kialakult viharos időszakok miatt 

emelkedett.  

2020-ban a beérkezett jelzések közül 135 téves, 52 kiérkezés előtt felszámolt és 10 utólagosan 

jelzett esemény volt. Szándékosan megtévesztő jelzésünk nem volt. 

 

III. VONULÁSI ADATOK A TÁRGYÉVBEN 

Pest MKI, valamint Vác KvK propaganda tevékenysége során, a médián keresztül igyekszik a 

megfelelő információkat eljuttatni a lakossághoz a tűzesetek számának csökkenése és 

keletkezésének megelőzése érdekében. 

Beavatkozást igénylő események 

Tűzeset: 97  

Műszaki mentés: 332   
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Beavatkozást igénylő esetszámok alakulása 2012-2020. között: 

 

 

Riasztási fokozatok megoszlása: 

- I-es: 428 

- II-es: 1 

- III-as IV-es V-ös esemény nem volt. 

  

 

Tűzesethez történő vonulások száma az előző évhez (84) képest emelkedett (97), de még mindig 

nem érte el a 2018-as 118-as beavatkozási számot.  

Az otthon-jellegű létesítményekben keletkezett káresemények össz számában emelkedés 

mutatkozott a 2020. évben, amely szintén a viharos időszakok miatt megnövekedett műszaki 

mentések számával magyarázható. Amennyiben megvizsgáljuk az otthon-jellegű 
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létesítményekben keletkezett tűzesetek számait megállapítható, hogy jelentős változás nem 

tapasztalható a korábbi évek adataihoz képest. 

 

 

 

A szabad területen bekövetkezett káresemények száma az előző évhez képest nem emelkedett, 

az erdő és vegetációs tüzek száma 27-ről, 25-re csökkent, a létesítmények szabad területein 

bekövetkezett események nem változtak a 2020. évben is 9 ilyen esemény volt. A 

közterületeken bekövetkezett események száma 16-ról, 18-ra emelkedett. 

A közlekedési balesetek száma a személy- és tehergépjármű forgalom folyamatos növekedése 

ellenére sem emelkedett 2020. évben, sőt az előző évekhez hasonlóan - minimálisan ugyan -, 

de csökkenő tendencia mutatkozik. 

A tűzesetek és a műszaki mentési beavatkozások alkalmával sikerült megmenteni 47 személyt, 

a kárhelyszíneken összesen 65 polgári személy sérült meg és 3 személy hunyt el. Mind a 3 

elhunyt személy közlekedési baleset során vesztette életét, tűzeseti haláleset a 2018. év óta nem 

volt a működési területünkön. 

2020. évben 13 alkalommal gázvezeték átvágás, 7 esetben szénmonoxid mérgezés 

következtében avatkoztak be az egységeink. Mindkét esetben javulás tapasztalható. Ezen 

események, továbbá a kéménytüzek és más hatósági eljárást igénylő események során a HTP a 

vonatkozó eljárásrendek alapján végezte a hatósági cselekmények részfeladatait. 

A vizsgált év során kialakult viharos időszakok miatt a fakidőlések és a viharkárok számában 

volt tapasztalható emelkedés az előző évekhez képest. Kismértékben ugyan, de trendszerűen 

emelkedik a viharos napok száma Magyarországon, gyakoribbá váltak a viharkárok, valamint 

a maximális széllökés sokéves napi maximumának országos rekordjai is évről-évre megdőlnek. 
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A káresetek megoszlása településekre lebontva 

A tűzesetekkel és műszaki mentéssel kapcsolatos beavatkozások száma településekre lebontva: 

 

A településekre lebontott esetszámokból látható, hogy kiemelkedő változás Szigetmonostor 

település kivételével nem tapasztalható. Szigetmonostor vonatkozásában az esetszám 

emelkedés az augusztusi, elsősorban a települést érintő viharos időszak miatt alakult ki. 
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A beavatkozások változása az előző évhez képest települési bontásban: 

 

 

 

 

2020. évben a tűzoltóság működési területén 1 db II. riasztási fokozatú esemény történt, III-IV-

V. riasztási fokozatú esemény a vizsgált időszakban nem volt.  

II. riasztási fokozatú esemény: 

2020.10.29  20:02 Pomáz, Meggyfa utca 1/a, otthon jellegű létesítmény. 
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1 szintes, kb. 120 nm-es családi ház tetőszerkezete teljes terjedelmében égett, melyet a rajok 3 

sugár és kézi szerszámok segítségével oltottak el. Személyi sérülés nem történt. 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a IV-V. riasztási fokozatú események többsége erdő- vagy 

avar tűz volt, melyek többnyire a kiterjedésük miatt voltak magas fokozatúak. A 2019-es és 

2020. évben az időjárási körülményeknek, valamint az elvégzett megelőző tevékenységnek 

köszönhetően nem alakultak ki nagy kiterjedésű szabadtéri tüzek. 

Pest MKI, Vác KvK és Szentendre HTP a propaganda tevékenysége során, a médián keresztül 

igyekszik a megfelelő információkat eljuttatni a lakossághoz a tűzesetek számának csökkenése 

és keletkezésének megelőzése érdekében. 

A legveszélyeztetettebb korosztályok továbbra is a gyermekek, valamint az egyedül álló, idős 

emberek. 

 

IV. SZAKMAI FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG, ELLENŐRZÉSEK 

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 

Célunk, hogy együttműködés keretében, képzett önkéntes tűzoltók közreműködésével a lehető 

leghamarabb tudjunk segítséget nyújtani a működési területünkön élők számára. Fontos, hogy 

az önkéntességet erősítsük, szakmai irányt mutassunk a munkánkat segítő egyesületeknek. 

2020. évben új együttműködési megállapodás nem került megkötésre, így jelenleg Szentendre 

HTP öt tűzoltó egyesületi megállapodással rendelkezik.  Az önkéntes tűzoltó egyesületeknek is 

fontos szerep jut a lakosság védelme szempontjából. Az egyesületek a településükön a 

tűzmegelőzési, valamint a vállalt működési területükön a tűzoltási és műszaki mentési feladatok 

ellátásában közreműködő társadalmi szervezetek. Meghatározó szerepük van a 

hagyományőrzésben és az ifjúság nevelésében, valamint a lakosság tájékoztatásában is. 

Az együttműködési megállapodások közül 2 I-es kategóriájú, szintén 2 II-es kategóriájú és 1 

III-as együttműködési kategóriába sorolt. 

Az ÖTE-k jogszabályi kötelezettségüknek eleget tesznek, a tagok szakmai felkészültsége 

megfelelő, ezek alapján alkalmasak a közreműködésre a káresemények felszámolásánál. A 

vonulásba bevont tagok rendelkeznek 40 órás alaptanfolyammal. 

A HTP az egyesületeket a szabályzó által meghatározott rendszerességgel, féléves ciklusokban 

ellenőrizte, a koronavírus járvány miatt az első félévben elhalasztott ellenőrzéseket a második 

félévben pótoltuk. 

Az ellenőrzések kiterjednek a képzések megtartására, a szerek és felszerelések karbantartására, 

karbantartottságnak, időszaki felülvizsgálatának elvégzésére, szolgálatok szervezésére, az 

orvosi vizsgálatok meglétére. Az ellenőrök a feltárt hiányosságok javítása érdekében javaslatot 

tettek, az ellenőrzöttek az intézkedési terveket elkészítették, amelyek végrehajtásáról 

beszámoltak, szükség esetén azonnal intézkedtek.  

Az egyesületek a BM OKF által kiírt szakmai pályázatokon évek óta rendszeresen és 

eredményesen vesznek részt. A beavatkozáshoz szükséges eszközökhöz, védőfelszerelésekhez 

és a működéshez szükséges forrásokhoz jutottak hozzá. 
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Vöröskő Önkéntes Tűzoltó, Műszaki mentő, és Vizi mentő Egyesület  

Vöröskő Önkéntes Tűzoltó, Műszaki mentő, és Vizi mentő Egyesülettel a Szentendre HTP I. 

kategóriás együttműködési megállapodást kötött. A megállapodás értelmében az Egyesület 

kötelezettséget vállalt arra, hogy térítésmentesen közreműködik Leányfalu, Szentendre, 

Dunabogdány, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Kisoroszi településeken a mentő és 

tűzvédelmi feladatok ellátásában.  

Az Egyesület rendelkezik egy Iveco 80-16-os típusú összkerék meghajtású és 1000 literes 

tartályú gépjárműfecskendővel, mellyel a vállalt településeken rendszeresen hajt végre vonulási 

tevékenységet és avatkozik be elsőként a káreseteknél.  A kárfelszámolási tevékenységüket a 

szakmai előírások betartása mellett hajtják végre. 

A 2020. évben összesen 100 vonulást hajtottak végre, melyből 59 műszaki mentés, 41 tűzeset 

volt. A vonulási adatokból is látható, hogy az egyesület jelentős feladatot vállal a mentő 

tűzvédelem terén, munkájuk kiemelten fontos a térség tűzvédelme szempontjából. 

 

Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület I. kategóriás együttműködési megállapodással 

rendelkezik. A megállapodás értelmében az Egyesület kötelezettséget vállalt arra, hogy 

térítésmentesen közreműködik Visegrád, Dunabogdány, Tahitótfalu és Pilisszentlászló 

településeken a mentő és tűzvédelmi feladatok ellátásában. 

Az Egyesület fontos szerepet vállal a Dunakanyar északi részének mentő tűzvédelmében. Helyi 

sajátosságaiból adódóan Visegrád, Dunabogdány térségében történő beavatkozás során az 

elsődleges tűzoltási feladatokat gyorsan és szakszerűen hajtja végre. Nagy segítséget nyújt a 

hivatásos egységek részére viharkáros időszakban, amikor a vonulások száma Szentendre HTP 

működési területének északi részén megsokszorozódik.  

A 2020. évben összesen 34 vonulást hajtottak végre, melyből műszaki mentés 28, tűzeset 6 volt. 

Visegrád és környéke tűzvédelme szempontjából kiemelten fontos a munkájuk, mivel a vállalt 

működési területükre a HTP jelentős vonulási idővel rendelkezik. 

 

Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület II. kategóriás együttműködési megállapodással 

rendelkezik. A megállapodás értelmében az Egyesület kötelezettséget vállalt arra, hogy 

térítésmentesen közreműködik Szentendre, Leányfalu, Visegrád, Dunabogdány, Tahitótfalu, 

Kisoroszi, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Pilisszentlászló, Pomáz, Budakalász, Csobánka, 

Pilisszentkereszt, Pilisszántó településeken a mentő és tűzvédelmi feladatok ellátásában. 

Az ÖTE egy Mitsubishi L300-as szerrel hajtja végre a vonulásait.  

A 2020. évben összesen 65 vonulást hajtottak végre, melyből műszaki mentés 38, tűzeset 27 

volt. 

 

Szigeti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Szigeti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület II. kategóriás együttműködési megállapodással 

rendelkezik. A megállapodás értelmében az Egyesület kötelezettséget vállalt arra, hogy 

térítésmentesen közreműködik Tahitótfalu, Kisoroszi, Pócsmegyer, Szigetmonostor 

településeken a mentő és tűzvédelmi feladatok ellátásában. 
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Az Egyesület rendelkezik egy Magirus Deutz típusú, 2500 literes tartályú 

gépjárműfecskendővel és egy Mitsubishi pick-uppal. A tagjaik között jelenleg senki nem 

rendelkezik tűzoltás vezetésre jogosultsággal, így önállóan még nem tudnak beavatkozni.  

A 2020. évben összesen 56 vonulást hajtottak végre, melyből műszaki mentés 49, tűzeset 7 volt. 

Az egyesület jelentős feladatot vállal a mentő tűzvédelem terén, munkájuk kiemelten fontos a 

térség tűzvédelme szempontjából, a működési területükön több káreset felszámolása során 

segítették a Szentendre Hivatásos Tűzoltóparancsnokság munkáját. 

 

Pilisszentlászlói Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Pilisszentlászlói Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó Egyesület Szentendre HTP-vel III. kategóriás 

együttműködési megállapodást kötött, mely értelmében az Egyesület kötelezettséget vállalt 

arra, hogy térítésmentesen közreműködik a Ttv.-ben meghatározott tűzmegelőzési 

tevékenységben. 

Az ÖTE együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségeinek eleget tett. Több 

rendezvényt szervezett, több helyi rendezvényen részt vett. Népszerűsítette a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervet. A helyi újságban több alkalommal közölt cikket az aktuális 

központi katasztrófavédelmi témakörökben.  

Az ÖTE Polgárőr tevékenységet is folytat, így a járőrözések alkalmával a település 

tűzbiztonságát is növelik, valamint a tűz és műszaki mentési helyszínek jelzésében, 

biztosításában nagy segítséget tudnak nyújtani.  

 

Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság Pomáz 

Pomáz Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság (Továbbiakban: Pomáz ÖTP) Pomáz, Csobánka, 

Budakalász, Pilisszentkereszt, Pilisszántó területén a látja el a mentő tűzvédelmet. 

Az ÖTP felszerelései jó állapotúak, a támasztott műszaki-biztonsági követelményeknek 

megfelelnek. Eszközeiket rendezett körülmények között tárolják, karbantartják, rendszeres 

felülvizsgálatukról gondoskodnak. A laktanyában lévő elhelyezési körülmények jók. Az 

épületet lehetőségeikhez mérten folyamatosan javítják, szépítik. 

A személyi állomány a jogszabályoknak megfelelően, az elvárható szakmai színvonalon, 

fegyelmezetten hajtja végre szakfeladatát. A tűzoltóságon belül, a szakmai továbbképzést 

tervszerűen végzik.  

Szentendre HTP Pomáz ÖTP felügyeleti tevékenységét folyamatosan ellátja. Az ÖTP szakmai 

tevékenységének koordinálása, ellenőrzése a HTP napi tevékenységének része, az időszakos 

felügyeleti ellenőrzéseket a vonatkozó Főigazgatói utasításnak megfelelően hajtja végre. Az 

ÖTP parancsnokával a kommunikáció folyamatos.  

A HTP az ellenőrzései során vizsgálja az ÖTP szakmai tevékenységének szabályosságát, a 

beavatkozásainak szabályosságát, a szakfelszerelések, védőeszközök állapotát, felülvizsgálatát, 

az ÖTP elhelyezési körülményeit, az önkéntes tűzoltók végzettségeit, szakmai felkészültségét.    

Az évben az előírt felügyeleti ellenőrzéseket végrehajtottuk. A feltárt hibák, hiányosságok 

megszűntetésére az ÖTP minden esetben intézkedett.  

Pomáz ÖTP beavatkozási számokban:  

123 riasztást hajtott végre, melyből 77 volt beavatkozást igénylő.  
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A beavatkozást igénylő események közül 64 műszaki mentéshez, 13 tűzesethez vonultak.  

Pomáz ÖTP 34 téves jelzéshez kezdte meg a vonulást és 12 olyan riasztást hajtottak végre, amit 

az egység kiérkezése előtt felszámoltak. 

 

V. AZ ÁLLOMÁNY KÉPZÉSE, KÉPZETTSÉGE 

A tűzoltói ismeretek szinten tartása és fejlesztése minden tűzoltó számára kiemelt feladat. Az 

oktatások és a képzések a vonatkozó főigazgatói intézkedés előírásai szerint lettek tervezve és 

végrehajtva. Az elsődleges cél az éves kiképzési terv összeállításánál, hogy a képzés tematikája 

vegye figyelembe a helyi körülményeket, veszélyforrásokat, sajátosságokat, mind például a 

területi elhelyezkedés, a földrajzi viszonyok, veszélyes üzemek, közlekedés területén 

bekövetkezett változások. Kiemelt figyelmet szentelünk a legújabb beavatkozási módszerek, 

eszközök megismerésére, valamint fokozott figyelmet fordítunk a központi és a területi szerv 

által kiadott intézkedések megismerésére, elsajátítására. 

Az előadások a legtöbb esetben kivetített PPT formátumban kerültek feldolgozásra. Az 

előadásokat nagy gyakorlattal és szakmai tapasztalattal bíró kollégák vezették. A képzést lezáró 

félév végi ellenőrző tesztek az előírtaknak megfelelően végre lettek hajtva. A tesztek 

eredménye minden esetben megfelelt volt, megismételni senkinek nem kellett. A II. féléves 

vizsga eredmények javuló tendenciát mutatnak. 

Az elméleti felkészítés mellett az állomány folyamatosan vesz rész gyakorlati felkészítéseken 

is (helyismeret, szituációs begyakorló gyakorlat, roncsvágási, favágási gyakorlat, vízből, jégről 

mentési gyakorlat, ellenőrző gyakorlat). 

A helyismereti foglalkozásokat és a szituációs begyakorló gyakorlatokat a veszélyhelyzet 

kihirdetése miatt nem minden esetben tudtuk megtartani az ütemezés szerinti létesítményben. 

A korlátozás a gyakorlataink egyharmadát érintette, de igyekeztünk a helyszínek 

átszervezésével a kiemeltebb létesítményekbe eljutni, a gyakorlatokat megtartani. 

2020. évben szolgálati csoportonként 1 éjszakai parancsnoki ellenőrző gyakorlatot tartottunk. 

A gyakorlat helyszíne a Szentendrei Rendőrkapitányság épülete volt, ahol mind a három 

csoportnak - különböző feltételezések mellett – egy összetett, tűzoltási és mentési feladatot 

kellett végrehajtania. Az ellenőrző gyakorlatok alkalmasak voltak az állomány megváltozott 

körülményekre való felkészültségi szintjének, a szerelési készségének és a tűzoltásvezetők 

irányítói képességének a felmérésére.  

Mindhárom szolgálati csoport csoportonként 8 helyismereti és 3 szituációs begyakorló 

gyakorlaton vett részt. A gyakorlatok során az állomány a kapott szerelési feladatot jó szinten 

hajtotta végre. Az elméleti foglalkozásokon és a szerelési gyakorlatokon szerzett ismereteket 

megfelelően alkalmazták a gyakorlatok során, s ezek tapasztalatait a további munkavégzés 

alkalmával hasznosították. 

A HTP kiemelt figyelmet fordít az Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság és az Önkéntes 

Tűzoltó Egyesületek szakmai felügyeletére és felkészítésére, ezért a gyakorlatainkra a 

működési területen lévő ÖTP-t beterveztük és az ÖTE-ket meghívtuk annak érdekében, hogy 

gyakorolni, erősíteni és összehangolni lehessen a hivatásos, az önkormányzati és az önkéntes 

tűzoltók káreseti tevékenységét. Az ÖTP a gyakorlatokon hétköznap nem tudott rész venni, de 

az ÖTE-k a lehetőségeikhez mérten a gyakorlatokon részt vettek, a tűzoltásvezetők megfelelően 

alkalmazták az állományukat, felszereléseiket, a kapott feladatokat megfelelő színvonalon 

hajtották végre az egységek. 

A Szentendre HTP-n lebonyolításra került a tűzoltó II alaptanfolyam kihelyezett gyakorlati 
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képzése, melyben oktatóként a tűzoltóparancsnok, a tűzoltóparancsnok-helyettes nagy szerepet 

vállalt, valamint megszervezésre és végrehajtásra került a Vác KvK állománya részére egy 40 

órás tűzoltásvezető I. tanfolyam, amelyben szintén oktatóként a tűzoltóparancsnok, a 

tűzoltóparancsnok-helyettes és a szolgálatparancsnokok részt vettek. 

Mindkét tanfolyam kimagasló színvonalon lett végrehajtva kiváló szakmai képzetséggel 

rendelkező oktatók bevonásával, melynek eredményeként mindkét tanfolyam összes hallgatója 

sikeres záróvizsgát tudott abszolválni. 

Az időszakos orvosi, pszichológiai vizsgálatokon az állomány minden tagja alkalmasnak 

bizonyult. Az elméleti, gyakorlati és fizikai szintfelmérőket végrehajtottuk. 

 

VI. TŰZVÉDELEM, TŰZMEGELŐZÉS 

A Tűzoltóparancsnokság önálló hatósági jogkörrel nem rendelkezik, kizárólag a kirendeltség 

által végzett hatósági ügyekben végez eljárási részcselekményeket a gyorsabb ügyintézés és a 

költséghatékonyság érdekében. Az ellenőrzések során nagy figyelmet fordítottunk a 

koronavírus terjedésének megakadályozására és maradéktalanul betartottuk az előírt 

óvintézkedéseket. 

A bel- és csapadékvíz elvezetők helyszíni szemléje a 2020-as év során is folyamatos volt. A 

szemlékről jegyzőkönyvet vettünk fel, melyekhez a hibák, problémák fényképes 

dokumentálása is megtörtént.  

A polgármesterek által kijelölt befogadó helyeket az illetékes kormányhivatal népegészségügyi 

szakigazgatási szervének bevonásával leellenőriztük. A befogadó helyek befogadásra 

alkalmasak. 

Elvégeztük a tervezett lakosságvédelmi szirénák ellenőrzését, valamint felülvizsgáltuk a 

települések veszély-elhárítási és vízkár elhárítási terveit. 

Végrehajtásra kerültek az állami és önkormányzati kezelésben álló árvízvédelmi védművek 

ellenőrzése, bejárása, valamint megtekintettünk a szentendrei, illetve a visegrádi mobil gátak 

építési gyakorlatait.  

A szabadtéri tüzek különféle okokból keletkezhetnek, legtöbbjük kialakulása azonban emberi 

gondatlanságra vezethető vissza. A vegetációs tüzek kialakulásában nagy szerepe van a 

klímaváltozásnak is. A melegebb, szárazabb évszakok, mint a tavasz és a nyár magában 

hordozza a vegetációs tüzek számának az emelkedését.  

Az ellenőrzések során vizsgáljuk a vegetáció nagyságát, rendezettségét, szabálysértés esetén 

pedig hatóságilag avatkozunk be. 

A területünkön lévő tűzcsapok ellenőrzése fontos feladatunk, mivel tűzesetek során ezen 

berendezések biztosítják számunkra a folyamatos vízellátást. Szentendre területén 617 tűzcsap 

található, amelynek az ellenőrzését folyamatosan végezzük. Éves szinten 140 tűzcsap 

ellenőrzését tesszük meg, feltárt hiba esetén tájékoztatjuk a tűzcsap fenntartóját a feltárt hibáról 

és kötelezzük javítására. 

Tűzmegelőzési tevékenységünkben szorosan együttműködünk a helyi médiával, 

Önkormányzatokkal, valamint a társszervekkel. 
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VII. A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA 

Önkéntes mentőszervezetek létszámadatai, beavatkozásai 

A mentőcsoportok felépítései a járások tényleges veszélyeztetettségéhez igazodnak. A 

mentőcsoport gerincét a járás két tűzoltó Egyesülete alkotja. A mentőcsoport az Egyesületeknél 

található felszereléseket használja a járás területén esetlegesen szükséges beavatkozások 

felszámolására. Ezek az eszközök elégségesek a sikeres és hatékony beavatkozások 

végrehajtásához.  

Szentendre járás területén 20 fővel került megalakításra Endre járási mentőcsoport. Minősítését 

alapvető vízkár-elhárítási tevékenységre kapta. A megalakítás óta folyamatosan bővül a 

technikai felszereltsége. A mentőcsoport jó együttműködést alakított ki a kirendeltséggel és 

Szentendre HTP-vel. A mentőcsoport részt vett közös bemutatókon, ifjúsági versenyeken, 

illetve logisztikai segítségnyújtásban. A járási mentőcsoport bevonásra került a települési 

mentőcsoportok rendszerben tartó gyakorlatai során is.  

Szentendre HTP illetékességi területén eddig 2 településen került megalakításra települési 

önkéntes mentőszervezet. Szigetmonostoron 5 fővel, Kisoroszi településen 7 fővel. A 

mentőszervezetek a minősítésüket alapvető vízkár-elhárítási tevékenységre kapták.  

A rendszerben tartó gyakorlatokon évente részt vesznek, közösen a járási mentőcsoportokkal. 

A mentőszervezetek részére az önkormányzatok biztosítottak láthatósági mellényeket, valamint 

kézi szerszámokat. 

A mentőcsoportok vezetőivel rendszeres a kapcsolattartás, a megjelenő pályázati 

lehetőségekről folyamatosan egyeztetünk. 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (továbbiakban: KEHOP) 1.6.0. 

Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése projektben támogatást kaptak az önkéntes 

mentőszervezeteink is.  

- Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Endre járási mentőszervezet) KEHOP 

pályázat útján elnyert 1 db WV Amarok Pickap terepjárót, 1 db utánfutót, 2 db 

áramfejlesztőt és 2 db Koshin zagyszivattyút.  

- Dunabogdány Község Önkormányzata 1 db áramfejlesztőt, 1 db Heron zagyszivattyút, 

6 db általános védőruhát és 1 db utánfutót,  

- Kisoroszi Község Önkormányzata 1 db áramfejlesztőt, 1 db Heron zagyszivattyút és 1 

db utánfutót, 

- Szigeti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Szigetmonostor települési 

mentőszervezet) 1 db áramfejlesztőt, 1 db Heron zagyszivattyút, 6 db általános 

védőruhát és 1 db utánfutót. 

 

Közbiztonsági referensek katasztrófavédelmi feladatokba történő bevonása 

Szentendre HTP-hez 14 település tartozik. 8 település II-es, 6 település III-as 

katasztrófavédelmi besorolású. A II-es katasztrófavédelmi besorolásba a Duna árvízi 

veszélyeztetése miatt kerültek a települések. 

A II-es besorolású településeken a polgármester által kijelölt közbiztonsági referensek végzik 

a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat. A kirendeltség felkészítéseket szervezett a 

közbiztonsági referensek részére. A referensek a felkészítéseken részt vettek, együttműködőek, 

és egyre hatékonyabban végzik munkájukat.  
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A felkészítés témakörei az évszakok aktualitásának megfelelően ár- és belvízi felkészülés, 

veszély-elhárítás tervezés, lakosság tájékoztatása, hőség riadó, polgári védelmi szervezetek 

alkalmazása, kitelepítés-befogadás végrehajtása. 

A közbiztonsági referenseknek konzultációs lehetőséget biztosítottunk a rendkívüli időjárási 

helyzetek kezelése során elvégzendő feladatokról, a vis maior pályázati lehetőségekről. Részt 

vettek a lakosság felkészítésére kiadott anyagok, települések honlapján történő 

megjelenítésének intézésében, a szabadtéri rendezvények alkalmával a kapcsolattartásban, az 

időjárási riasztások fogadásában és továbbításában, a tervek pontosításában, a polgári védelmi 

szervezetek személyi állományának naprakészen tartásában. Részt vesznek továbbá a polgári 

védelmi ellenőrzéseken, szükség esetén polgármesterekkel egyeztetve azonnali intézkedéseket 

tudnak hozni. 

 

A településen kijelölt befogadó helyek adatai 

Veszélyelhárítási tervekkel valamint a mellékletét képező kitelepítési és befogadási tervekkel 

rendelkeznek a települések. Kijelölésre kerültek a településeken a befogadó helyek, valamint 

beosztó határozatok is kiadásra kerültek.  

Szentendre járás településein összesen 34 befogadó hely került kijelölésre. Szentendre HTP 

katasztrófavédelmi megbízottjai a Budapest Főváros Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztályának dolgozóival minden évben ellenőrzik a befogadó helyeket.  

A kijelölt befogadó helyek alkalmasak a befogadásra, műszaki állapotuk és közműellátottságuk 

megfelelő.  

 

Lakosságtájékoztatás, közintézményekkel való kapcsolattartás 

2020. évben a koronavírus járvány terjedésének következtében bevezetett korlátozó 

intézkedések miatt a korábbi években, már megszokott rendezvényeink, bemutatkozásaink 

nagyrészt elmaradtak. Elmaradt a nagy érdeklődést kiváltó nyitott szertárkapuk program nem 

voltak városi rendezvények, elmaradtak az óvodai és iskolai bemutatkozások is.  

A rendkívüli időjárásra történő felkészülés érdekében lakossági tájékoztatók kerültek kiadásra 

a nyári hőségben és a téli rendkívüli hidegben betartandó magatartási és közlekedési 

szabályokról. Az OMSZ által megküldött regionális időjárási előrejelzés/riasztás szükség 

esetén a települések vezetői és a járási hivatalvezetők részére továbbításra került. 

Média útján történik tájékoztatás a szabadtéri tüzek veszélyeiről, a vegetációs tüzek megelőzési 

lehetőségeiről, a CO mérgezés veszélyeiről. A figyelemfelhívó anyagok megküldésre kerültek 

az önkormányzatok részére, akik az anyagokat elhelyezték az online felületükön, valamint a 

helyi újságokban. 

 

Katasztrófavédelmi Közösségi Szolgálat szolgálatteljesítés 

Minden évben kiemelten kezeljük a lakosságfelkészítésen belül a tanuló ifjúság 

katasztrófavédelmi ismereteinek elsajátítását segítő – felmenő rendszerű – katasztrófavédelmi 

ifjúsági verseny végrehajtását. A verseny megszervezése a 2020. évben is megtörtént, azonban 

a lebonyolítás a koronavírus miatt elmaradt. 

Szentendre HTP illetékességi területén 6 db középfokú oktatási intézmény található. Mind a hat 

intézménnyel, továbbá két budapesti, valamint egy pilisvörösvári iskolával is kötöttünk 

együttműködési megállapodást katasztrófavédelmi közösségi szolgálattal kapcsolatban. 
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Közösségi szolgálat teljesítésére minden hónapban biztosítottunk és biztosítunk napokat, 

azonban kevesen tudták teljesíteni a közösségi szolgálatukat. 2020. évben a parancsnokságon 

2 fő teljesítette a számára előírt közösségi szolgálatteljesítési órát. A diákok általában az 

esedékes napi karbantartási munkákban vettek részt, maradéktalanul betartva a pandémiás 

intézkedéseket. A veszélyhelyzet kihirdetésekor a szolgálatteljesítést felfüggesztettük. 

 

Felkészüléssel (téli, árvízi) kapcsolatos feladatok végrehajtása 

A rendkívüli téli időjárásra történő felkészülés érdekében aktualizálásra, pontosításra kerültek 

az intézkedési tervek, valamint a téli kockázati helyszínek ellenőrzése is megtörtént. 

A rendkívüli téli időjárásra történő felkészülés keretében a Magyar Közút Zrt. Szentendrei 

Üzemmérnöksége végrehajtotta az éves gépszemléjét, melyről a jegyzőkönyvüket megküldték. 

Egyeztettük, pontosítottuk adattárainkat, elérhetőségeinket, az ügyeletek elérhetőségeit. 

Ügyeletük folyamatos kapcsolatot tart a Katasztrófavédelem ügyeletein túl a közlekedési 

szervekkel (VOLÁN, BKK, MÁV), valamint a rendőrséggel.  

Kiemelten foglalkoztunk a kockázati helyszínekhez lebiztosított technikai eszközök 

ellenőrzésével, valamint a befogadó helyekkel. Meggyőződtünk a technikai eszközök 

meglétéről, alkalmazhatóságáról, műszaki állapotáról. Szentendre járásban 11 téli kockázati 

helyszín került beazonosításra, főleg a hegyvidéki, kanyargós, meredek útvonalak, a „Bogdányi 

egyenes”. Tahitótfalunál a Tildy Zoltán-híd, Visegrád és Dunabogdány közötti útszakasz. 

Ezeken a területeken előforduló káresetek felszámolására tehergépjárművek, traktorok kerültek 

lebiztosításra összesen 11 db. A Magyar Közútkezelő Szentendrei Üzemegységével 

kapcsolattartásunk folyamatos. 

 

Árvízi védekezésre való felkészülés 

A védekezések megszervezéséhez a területünkön lévő társszervek adataival, kapcsolattartóinak 

adataival rendelkezünk, azok pontosításra kerültek. Az árvíz által veszélyeztetett települések a 

szükséges indulókészletekkel rendelkeznek. 

Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Szentendre HTP az ár- és belvízvédelmi felkészüléssel 

kapcsolatosan együttműködik a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal. 

Szentendre HTP területét a Duna 1657-1700 fkm hosszúságban érinti, a Duna folyam mentén 

több árvízvédelmi öblözet található (1.15. Dunabogdányi, 1.16. Szentendrei, 1.17. Szentendrei-

szigeti, 1.18. Budakalászi), amely 02.02. - 02.08. számú árvízvédelmi szakaszokat érinti.  

Duna által veszélyeztetett települések: Budakalász, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, 

Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád. 

Végre lett hajtva az állami és önkormányzati kezelésben álló árvízvédelmi védművek 

ellenőrzése. A szentendrei mobil gát részleges, illetve a visegrádi mobil gát teljes, átadás előtti 

építési gyakorlatain részt vettünk. 

 

Gyorslefolyású patakok 

Szentendre HTP illetékességi területén a Pilis és a Visegrádi-hegység lábánál, ill. a hegységben 

elhelyezkedő 10 településen (Budakalász, Csobánka, Dunabogdány, Leányfalu, 

Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pomáz, Szentendre, Tahitótfalu, Visegrád) 16 patak 



 
- 16 - 

található, amelyek egy hirtelen nagymennyiségű, lokális esőzést követően veszélyeztethetik a 

településeket.  

2020. évben 14 csapadékvíz elvezető rendszer és 4 kisvízfolyás ellenőrzést hajtott végre a 

Szentendre HTP állománya. Az önkormányzatok a patakmedreket a csapadékvíz elvezető 

rendszerekkel együtt lehetőségeikhez mérten folyamatosan karbantartják és a vizek lefolyását 

biztosítják. 

 

VIII. ÜGYELETI TEVÉKENYSÉG 

Szentendre HTP riasztása általánosan a Megyei Műveletirányítási Ügyeleten keresztül történik, 

de az ügyeletesi állomány felkészült a közvetlenül az ügyeletre érkező jelzések fogadására. A 

riasztási mechanizmus a műveletirányítás és a helyi ügyelet között összehangolt. 

A laktanyában napi szolgálatot teljesítő állománynak riasztáskor 120 másodperc áll 

rendelkezésére, hogy elhagyja a laktanya területét. A 2020. évben ez minden esetben 

megvalósult. A híradó ügyeletes riasztáskor felügyelte a szer mozgását, figyelemmel kísérte a 

rádióforgalmazást, a kint kialakult helyzetről azonnal jelentést tett az előjáróknak.  

Folyamatosan figyelemmel kísérte az időjárási, forgalmi helyzeteket, az esetleges kialakuló 

veszélyhelyzetekre a társszervek értesítését megtette. 

Minősített időszak a 2020. évben nem került elrendelésre, de az ügyeleten elhelyezett, 

naprakész adattárak felhasználásával a híradó ügyeletesek a számukra előírt feladatokat 

maradéktalanul végre tudja hajtani. 

 

IX. TÁRSSZERVEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS TAPASZTALATAI, 

ÉRTÉKELÉSE 

Feladataink ellátásához nélkülözhetetlen az együttműködés a rendvédelmi szervekkel, a 

Magyar Közút, az ELMÜ, a DMRV, a TIGÁZ ZRT., valamint különböző szolgáltatók 

szakembereivel.  

Mindennapos kapcsolatot tartottunk a Rendőrség és az Országos Mentő Szolgálat vezetőivel, 

kollégáival, a működési területen található honvédségi létesítménnyel. A HTP a 

katasztrófavédelem helyi szerveként kitűnő kapcsolatot ápol a rendvédelmi és a közigazgatási 

szervekkel, külön hangsúlyozva a védelmi igazgatási szereplőkkel való együttdolgozást, 

együttgondolkodást. 

Nagy hangsúlyt fektetünk az aktív részvételre a védelmi igazgatás rendszerében, napi 

kapcsolatot ápolunk a Járási Hivatallal, az önkormányzatokkal. Kiemelkedő a kapcsolatunk a 

területi rendeltetésű mentőszervezettel, melynek a székhelye a működési területünkön található. 

Eszközeinkkel nagymértékben tudják segíteni munkánkat. 

Az önkormányzatokkal való közvetlen kapcsolattartás kiemelt fontosságú, nem csak a székhely 

szerinti településeken. A polgármesterekkel való hatékony együttműködés és az 

információáramlás mindkét fél munkavégzését, reagáló képességét javítja. Egymás 

feladatainak kölcsönös segítése az elmúlt évben is igen magas színvonalú volt.  

Az állampolgárokkal történő kapcsolattartás szintén egy fontos szegmense munkánknak. A 

feléjük irányuló tájékoztatás, problémáikhoz való segítőkész hozzáállás nagymértékben növeli 



 
- 17 - 

a szervezet elismertségét a lakosság körében. A lakosságfelkészítését a megelőzési (katasztrófa 

bekövetkezte előtti) időszakban el kell végezni.  

Fontos, hogy a helyreállítási tudnivalókra, magatartási szabályokra is fel legyenek készülve a 

lakosok. A felkészítés nem lehet időszakos lakosságvédelmi program, annak folyamatosnak 

kell lennie, mert a tudatosítás csak a rendszeres, ismétlő jellegű ismeretanyag átadással 

biztosítható. 

 

X. HTP MŰKÖDÉSÉNEK TÁRGYI FELTÉTELEI 

A tűzoltóság rendelkezik mindazon szakfelszereléssel, illetve egyéni védőeszközökkel, melyek 

szükségesek egy káresemény felszámolásához. A 2020. év során elvégzésre kerültek az előírt 

járműtechnikai, valamint tűzoltás-technikai felülvizsgálatok, amik megfelelően szavatolták a 

káreseteknél történő beavatkozások zavartalan megtételét.  

A tűzoltó gépjárművek állapota megfelelő, a gyakori használatból adódóan folyamatos a 

javításuk. Az elmúlt években lezajlott járműfejlesztési nemzeti támogatásnak és a hazai 

járműgyártásnak köszönhetően a 2019. évben beállításra került egy Iveco-Magirus M32L-AS 

típusú létra szer, valamint egy Renault BM HEROS S10 típusú vízszállító szer is. A XXI. 

századi korszerű technikának köszönhetően a működési terület mentő tűzvédelme, így tovább 

javult.  

A készenlétben lévő tűzoltó gépjárműfecskendők, illetve különleges szerek rendelkeznek 

mindazon szükséges felszerelésekkel (tömlők, sugárcsövek, feszítő-vágók, motoros fűrészek, 

roncsvágók, stb.), amelyek a keletkezett tűzesetek oltásához, balesetek, egyéb műszaki 

mentések felszámolásához szükségesek. 

 

XI. ÖSSZEFOGLALÓ 

Szentendre Hivatásos Tűzoltóparancsnokság a vizsgált időszakban a szervezeti célkitűzéseknek 

és a tűzoltósággal szemben megfogalmazott elvárásoknak megfelelve végezte munkáját. 

Mindennapi munkavégzésünk szerves része a szakmaiság és hivatástudat. A HTP működési 

teljesítménye és eredményei egy összeszokott, jól működő szervezet és munkaközösség képét 

körvonalazzák, melyek a további eredményes munkavégzés ígéretét hordozzák magukban. 

A kitűzött céljait a tűzoltóparancsnokság teljesítette. Eredményesen reagáltunk a 

veszélyhelyzetekből adódó kockázatokra.  

A települések öngondoskodásának erősítését fontosnak tartjuk, ezért további 2 településen 

kezdeményeztük és segítettük a települési mentőszervezet megalakulását. Az újonnan alakult 

szervezetek rendszerbeállító gyakorlatának végrehajtását követően el tudják kezdeni a 

munkájukat. 

Szentendre HTP a 2020. évi munkáját az előírásoknak, szervezeti szabályzóknak megfelelően 

végezte. Hatékonyan támogatta az illetékességi területen működő önkormányzatok védelmi 

igazgatási feladatait, és megfelelően biztosította a működési terület lakosságának élet és 

vagyonbiztonságát. Természetesen ezen feladatok végrehajtásában nélkülözhetetlen volt az 

önkormányzatok, közintézmények, társszervek, gazdálkodó szervezetek és önkéntes 

közreműködők segítsége 

A lakosság elvárásainak megfelelően a beérkezett jelzéseket (tűzeset, műszaki mentés) 

haladéktalanul, az állomány a legjobb tudása szerint számolta fel, hajtotta végre, a beérkezett 
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visszajelzések alapján az állampolgárok legnagyobb megelégedésére. A beavatkozás során 

mindvégig biztosítottuk a szükséges mértékű késedelem nélküli azonnali reagálást, amely a 

megmentett személyi és anyagi javakban egyértelműen számszakilag kimutatható. A 

beavatkozó állomány vonatkozásában súlyos sérüléssel járó baleset nem következett be, a 

készenléti szolgálatot ellátó állomány tűzoltási és műszaki mentési tevékenységére, a 

munkavégzés hatékonyságára, minőségére panasz, kifogás nem érkezett. 

A 2020. év elején kialakult pandémiás helyzetre a HTP teljes személyi állománya megfelelően 

reagált, a megelőzés érdekében hozott intézkedéseket maradéktalanul betartották, aminek az 

eredménye képen a 2020. évben nem alakult ki tömeges megbetegedés, a szolgálatban lévő 

állomány feszes és megfelelő hozzáállásával a szolgálatszervezés nem került veszélybe. 

A működési területünkön található önkormányzatokkal, Pomáz ÖTP-vel, valamint az önkéntes 

tűzoltó egyesületekkel jó kapcsolatot tartottunk fenn, melyre a következő években is 

törekszünk. A közbiztonsági referensekkel és a társhatóságokkal napi kapcsolatot alakítottunk 

ki a szervezet hatékonyságának növelésére, mely a mindennapokban eredményesnek 

mutatkozott. 

A Szentendre HTP működési területén az esetlegesen prognosztizálható kockázatokra 

felkészültünk. A napi működésünk során nagy hangsúlyt fektettünk a lakosság biztonságának 

és biztonság érzetének növelésére.  

A vizsgált időszakban a tervezett fő feladatok és célkitűzések teljesültek. A 

Tűzoltóparancsnokság szolgálatellátása zavartalanul, rendben zajlott. 

 

XII. A KÖVETKEZŐ ÉV FELADATAI 

Kiemelt figyelmet fordítunk a veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedések maradéktalan 

betartására, a koronavírus terjedésének megakadályozására.   

Fontos az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkormányzati tűzoltóság szakmai színvonalának 

fejlesztése, megelőző tevékenységük erősítése, az egyesületek önálló beavatkozóvá válásának 

elősegítése, a területi lefedettség növelése.  

A Lupa szigeten működő LUPA Egyesülettel és a budakalászi önkormányzattal felvettük a 

kapcsolatot a terület tűzvédelmének erősítése céljából és tárgyalásokat kezdeményeztünk egy 

önkéntes tűzoltó egyesület létrehozásáról, mely a következő időszak egyik kiemelt feladata. 

Továbbra is fontos tényezőnek kell tekinteni a szabadtéri tüzek, a szénmonoxid mérgezések, a 

kéménytüzek megelőzésének területén elért eredmények szinten tartását. Szükséges a káresetek 

számának csökkentésére irányuló feladatok végrehajtását tovább folytatni. 

Fontos feladatnak tekintjük az állomány megtartását és új belépők toborzását. 

Szükséges az állomány elhelyezésére szolgáló laktanya épületének, felszereléseinek, 

eszközeinek állagmegóvása, amit az állomány önerős munkájának bevonásával, valamint külső 

támogatások segítségével tudunk végrehajtani. Továbbra is törekszünk a költséghatékonyság 

szem előtt tartására, a tűzoltóság épületében az állagmegóvásra, az esetleges meghibásodások 

javítására. 

Nagy figyelmet fordítunk a lakosság felkészítésével az öngondoskodási képesség magasabb 

szintre emelésére. A már elkezdett lakossági tájékoztatások rendszeres, visszatérő ütemezését, 

a veszélyeztetett időszakokban történő figyelem felhívások eljuttatását folytatjuk a lakosság 

felé. 


	Határozati javaslat

