
Előterjesztés 
Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési ön-
kormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűz-
védelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
 
1. előterjesztés száma: 339/2018. 
2. előterjesztést készítő személy neve: Dankó Anikó 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

- 1. melléklet – határozati javaslat 
- 2. melléklet – tűzoltóság beszámolója 
- 3. melléklet – beszámoló kiegészítése 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 
- Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása 
  - 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 
 
Az 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt 
helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési ön-
kormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében 
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. 

Komlós Tamás c. tűzoltó őrnagy, megbízott tűzoltóparancsnok a Tatabányai Hivatásos Tűzol-
tóparancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját és a településre vo-
natkozó kiegészítését megküldte. A beszámoló és annak kiegészítése az előterjesztés mellékle-
tét képezi. 
 
Kérem, a beszámoló határozattal történő elfogadását. 

 

Bicske, 2018. november 13. 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 
polgármester 

  



 

1. melléklet a 339/2018. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Beszámoló a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkor-
mányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdeké-
ben tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó Parancsnok-
ság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről és Bicske tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem ér-
dekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja.  

 

Határidő:  2018. november 28. 
Felelős:  polgármester 



 
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

TATABÁNYAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 
TATABÁNYAI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 

 
Szám: 36110/619/2018.ált 
 
Jóváhagyom! 
 
Tatabánya, 2018. április 13-án. 
 
 
 

Szunyog Zoltán 
            tűzoltó ezredes 
      tűzoltósági főtanácsos 
           megyei igazgató 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ A TATABÁNYAI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 
2017 ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

(képviselő-testület előtti beszámolóhoz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egyetértek: 
 
Tatabánya, 2018. április 13. 
 
 
                                      Káli Sándor  
                                  tűzoltó alezredes 
                               tűzoltósági felügyelő 

Készítette: 
 
Tatabánya, 2018. április 13. 
 
 

Janky Róbert 
tűzoltó alezredes 

tűzoltóparancsnok 



2017-es év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai 

 
A hivatásos tűzoltó-parancsnokságok feladatrendszere lényegesen átalakult. A tűzoltási és 
műszaki mentési feladataink mellett, polgári védelmi tevékenységet végezünk, 
közreműködünk közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések 
végrehajtásában, részt veszünk hatósági feladatok ellátásában, az iparbiztonság feladatai közé 
tartozó BVT és SKET gyakorlatokon, továbbá állandó készenléti jellegű szolgálatot látunk el. 
Feladatunk a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok és a tűzoltó egyesületek szakmai 
irányítása és felügyelete. 

A Tatabányai HTP-nek összesen 13 Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel van érvényes 
együttműködési megállapodása. Az egyesületek vállalták, hogy térítésmentesen 
közreműködnek a település tűzmegelőzési, a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységben, 
ezzel is fokozva az állampolgárok közbiztonságát. 2017-ben több, közös helyismereti és 
begyakorló gyakorlatot tartottunk az együttműködési hatékonyság fokozása érdekében.  

A működési területünk jellemzői  

 Elsődleges működési területünk 27 települést foglal magába. Működési területünkön vezet 
keresztül az 1-es főút és az M1-es autópálya. Ezek mind nagy személy- és teherforgalmat 
bonyolítanak le. Tűzoltóságunk 2 gépjárműfecskendővel, egy vízszállítóval, egy 
emelőkosaras gépjárművel, egy daruval, egy erdőszeres gépjárművel, egy műszaki mentővel 
és egy teherautóval rendelkezik.  

Polgári védelmi szervezetek  

 A polgári védelmi szervezetek létszáma függ a település katasztrófavédelmi besorolási 
osztályától, a település lakosságszámától, a létrehozásra kerülő szervezetek típusa pedig a 
településen jelenlévő veszélyforrások típusától. A besorolási osztályt évente felül kell 
vizsgálni, 2017-ben nem történt változtatás.  

 
 

Az elvégzett feladatok, megtett intézkedések  

 

A Tatabányai HTP önálló állománytáblával nem rendelkezik, az év végén 88 készenléti 
szolgálatot ellátó tűzoltó látta el a települések közbiztonsági, mentési, tűzoltási feladatait.  

Működési területünkön található az Oroszlány ÖTP, valamint szintén a szakmai felügyeletünk 
alá tartozóan, a Fejér megyében lévő Bicske ÖTP. Az év során mindegyikkel tartottunk közös 
helyismeretet és begyakorló gyakorlatot.  

A hivatásos tűzoltó-parancsnokságok, önkormányzati tűzoltóságok mellett az önkéntes tűzoltó 
egyesületeknek (továbbiakban: ÖTE) is fontos szerep jut a lakosság védelme szempontjából. 
Az egyesületek a településükön a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési 



feladatok ellátásában közreműködő társadalmi szervezetek. Fontos szerepet játszanak a 
hagyományőrzésben és az ifjúságnevelésben is.  

A 2017-es év eseményeit a beavatkozás szempontjából az alábbi grafikon jellemzi: 

beavatkozást 
igénylő; 649

kiérkezés előtt 
felszámolt; 72

szándékosan 
megtévesztő 
jelzés; 2 téves jelzés; 

157

utólagos  jelzés; 
2

 

Az alábbi diagram az elmúlt négy év tűzeseteinek és műszaki mentéseinek számát 
tartalmazza, összehasonlítva őket. 

 

 

Látható, hogy a korábbi években az esetek száma lassan, de nő. A tűzesetek és műszaki 
mentések aránya változó, jellemzően az időjárás határozza meg. 

A kéményseprő ipari tevékenység hatósági felügyelete 2014-ben a Katasztrófavédelem 
keretein belül jelent meg. A 2016-os év során 10 esetben, 2017-ben eddig már 15 esetben 
vonultunk kéménytűzhöz, melyeket sikeresen felszámoltunk. A Tatabányai HTP helyszínen 



lévő tűzoltásvezetője, vagy a kiérkező kéményseprő ügyeletes, a kémény és ezáltal a 
tüzelőberendezés használatát minden esetben megtiltotta. A kéményt újra használni csak a 
szolgáltató megfelelő minősítése esetén lehet, így kisebb valószínűséggel történik újra ilyen 
jellegű esemény a kémény nem megfelelő tisztítottsága miatt.  

Szabadtéri tüzek száma a tavalyi 51-hez képest emelkedett, 76 esetben kellett ilyen jellegű 
tűzeseteket eloltani. 

A tényleges riasztások száma 2017 évben 882 volt, ami kis mértékű emelkedés az előző 
évekhez viszonyítva. Az emelkedés egyik oka a rendkívül száraz időjárás miatt megemelkedő 
szabadtéri tűzesetek száma, a másik az egyre többször kialakuló szélsőséges időjárási 
körülményeknek tudható be. 

Riasztási fokozatokat tekintve 2017-ban II. kiemelt fokozatban indultunk 17 esetben, III. 
kiemelt fokozatban 5 esetben, azonban ezek mindegyike téves jelzésnek bizonyult. 

Minden tűzoltó rendelkezik megfelelő minőségű, rendszeresített védőfelszereléssel. Az 
állomány védőfelszerelésének és az egyenruhájának szemléjét megtartottuk. Az egyéni 
védőeszközök időszakos felülvizsgálata megtörtént. Negyedévente megtartottuk a kisgépek 
kezelésére, karbantartására irányuló munkavédelmi oktatást. 

A Tatabányai KVK, és ennek részeként a HTP rendelkezik készenlétbe helyezési és riasztási 
renddel. Az adatokat, a kiértesítési címek változását folyamatosan követjük, különleges 
jogrend elrendelésekor 2 órán belül a teljes állomány berendelhető. 

Felkészültünk, hogy szükség esetén átálljunk 24-24 órás készenléti szolgálatra. Ezt 
alkalmaztuk az árvízi védekezés és helyreállítás időszakában. A szolgálatellátás folyamatos, 
akadálymentes volt. 

Figyelemmel kísérjük a településeken a lebonyolításra kerülő, tervezetten 200 fő feletti 
szabadtéri tömegrendezvények, falunapok, fesztiválok és egyéb jelentős látogatottságú 
ünnepségek megtartásának helyét, idejét, melyek május végén, és a nyár folyamán valósulnak 
meg.  

 Kiemelt rendezvény a működési területünkön a Tatai Víz-Zene-Virág fesztivál, mely a 
legnagyobb létszámot jelenti. A nyári hónapokra, hőhullámokra való felkészülés keretében 
aktualizáltuk a klimatizált épületek, helyiségek listáját, valamint előkészítettük a lakossági 
tájékoztatókat a kánikula idején alkalmazandó magatartási szabályokra vonatkozóan.  

Belvízvédelmi csatornarendszer bejárására az év során, az összes működési területünkön (ill. 
a kirendeltség illetékesség területén) lévő településen folyamatosan történik. A Tatabányai 
HTP katasztrófavédelmi megbízotti beosztásban lévő dolgozói ellenőrizték az összes riasztó 
eszköz meglétét, állapotát, karbantartottságát és működőképességét.  

 
 
 
 



2018 év feladatai  

 
Az önkéntes tűzoltó egyesületekkel rendszeres a kapcsolattartás. 2013-tól egyre nagyobb 
hangsúlyt kap az éves gyakorlattervek kidolgozása során, hogy az ÖTE-ket is bevonjuk 
ezekbe. Ennek érdekében évente legalább három olyan településre tervezünk szituációs 
begyakorló gyakorlatot, ahol működik ÖTE. Ezen esetekben délután négy órakor kezdjük a 
gyakorlatot, így az önkéntes tűzoltók nagyobb létszámban tudnak részt venni rajta. Az elmúlt 
évek tapasztalata alapján a közös gyakorlatok segítik az együttműködést, a szakmai 
felkészültséget. 

A Tatabányai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság számos középiskolával kötött együttműködési 
megállapodást. A tűzoltóságon 2017-ben közösségi szolgálaton több mint 200 diák volt, 32 
főnek, akik rendvédelmi szakközépiskolába járnak, 35 órás képzést tartottunk nyáron. Az idei 
évben is erre készülünk. E tevékenységünk keretében a diákok megismerkedhetnek, ill. 
bepillantást nyerhetnek a tűzoltóságok mindennapi életébe, tűzoltás taktikai, illetve műszaki 
mentési ismereteket sajátíthatnak el.  

2018-ban egyik célunk, a városi mentőcsoport keretein belül alpintechnikai eszközök 
pályázati úton történő beszerzése, mintegy egymillió forint értékben. Ezzel megvalósulna az a 
cél, hogy a kiemelt helyszíneken (Turul oldal, Várgesztes sziklafal) be tudjunk avatkozni 
mentés esetén, szakszerű alpintechnikai eszközökkel. 

A bányászati skanzenben örökbe fogadott, valamint a tűzoltó laktanya előtt korábban 
elhelyezett kocsifecskendő kisebb felújítási munkáinak elvégzése 2018 nyarán valósulhat 
meg. 

Az év végén, a tatabányai kórház gyermekosztályára tűzoltó télapó érkezése, az 
ajándékcsomagok támogatásból való biztosítása évről-évre nagy sikert, örömöt okoz a beteg 
gyermekeknek. Idén sem maradhat el. Szintén célunk, hogy részt vegyünk a hátrányos 
helyzetű gyermekek karácsonyi ajándékának gyűjtésében. 

Kérem, a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi beszámolójának 
elfogadását. 

 

Tatabánya, 2018. április 13. 

 

                   Janky Róbert           
                                                                       tűzoltó alezredes 

          tűzoltóparancsnok 
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