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  Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: HTP) 2015. évben végzett 
tevékenységéről az alábbiakban tájékoztatom: 
   a HTP 2015. évben a vonatkozó törvények, jogszabályok, valamint szabályzók alapján végezte 
munkáját, a tűzoltási és kárelhárítási feladatok teljesítésekor, mellyel eleget tett a törvényben 
megfogalmazott kötelezettségének, valamint nagymértékben hozzájárult a polgárok 
biztonságérzetének növeléséhez. 
   A HTP 2012. január 1-el jött létre az egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi szerveként, a 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Pest MKI) Monor 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (a továbbiakban: Monor KvK) közvetlen irányítása alatt. Két 
gépjárműfecskendő, egy országúti gyorsbeavatkozó és egy vízszállító szer áll rendelkezésére a 
három szolgálati csoportnak. A létszámhelyzet a megalakulás óta csak jelentéktelen mértékben 
változott. A fluktuáció változatlanul jóval az országos átlag alatt van. 2015-ben egy fő szerelt le 
külföldi munkavállalás és családi okok miatt.  A létszám most 50 fő készenléti jellegű szolgálatot 
ellátó tűzoltó. Ezek a személyek szinte mind a működési területünkön élnek családjaikkal együtt. Ez 
is közrejátszik abban, hogy a helyi tűzvédelemben, mentési csoportokban, alakulófélben lévő 
tűzoltó egyesületekben közvetlenül is érezhető a HTP jelenléte. 
   A HTP területén továbbra is két járás található, melyek a Gyáli és Dabasi járás. Az utóbbi 
esetében a Helyi Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi elnökhelyettese a HTP parancsnoka. A HTP 
működési területéhez 18 település tartozik, az ott élő lakosok száma 70943 fő. A HTP itt látja el a 
tűzoltási- és műszaki mentési szaktevékenységét.  
 

 
1.sz. diagram: Lakosság száma Dabas HTP területén 

 
 

   A lakosság összetételére leginkább a helyben gazdálkodó, földműveléssel foglalkozók nagy 
hányada a jellemző. Budapest viszonylagos közelségének és jó megközelíthetőségének 
köszönhetően nem elhanyagolható azoknak a száma sem, akik munkavégzés céljából napi 
rendszerességgel közösségi utazással, ingázva, jutnak el a fővárosi munkahelyükre. Ezek reggelente 
és az esti órákban terhelik a Budapest-Lajosmizse vasútvonalat, illetve az érintett útvonalakon 
közlekedő Volán járatokat. A busz járatok forgalma főleg az olyan településeken jelentős, ahol 
vasútvonal nincs.   
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   További kihívást jelent a nap két említett szakában megnövekvő közúti személy-forgalom, mely 
leginkább az 5 számú főúton és az M5 autópályán jelentkezik. Mindegyik említett útvonalon, 
továbbá a 405. számú főúton igen jelentős teherforgalom zajlik, annak minden veszélyeztető 
tényezőjével. Külön gondot jelent a bekövetkezett balesetek alkalmával a kialakuló forgalmi dugó. 
2015-ben olyan eset nem volt, amikor egységeink ne tudták volna elfogadható időn belül legalább 
egy részét átadni a forgalomnak bármelyik műszaki mentéssel érintett útszakasznak.  
   Mindemellett a terület veszélyeztetettsége jóval összetettebb képet mutat. A már említetteken 
kívüli veszélyforrások: nagy alapterületű, kiterjedt szabad területek valamint telepített erdők.  
   További veszélyforrások a Tatárszentgyörgy térségében kialakított katonai lőtér és honvédségi 
lőszerbázisok. Nagy kihívás a védett területek megközelítése és az azokon való közlekedés. Néhány 
település esetében a belvízveszély (Dabas, Bugyi) fenyegethet különböző tényezők kedvezőtlen 
egybeesése esetén. A területünkön lévő szabad vízfelületek illegális használatából eredő 
veszélyekre külön tervet készítettünk, nyári és téli viszonylatban egyaránt. 
 

1. A beszámolási év legfontosabb tűzvédelmi célkitűzései, feladatai 
 
   Korábban - 2014. évben - a HTP több jelentős eredményt ért el szaktevékenysége során. Mind a 
tüzek megelőzése, mind a beavatkozások terén számos központi és helyi igénynek tettünk eleget. A 
tűzesetek és műszaki mentések számát is sikerült csökkenteni, a beavatkozásokat a szükséges erők 
alkalmazásával felszámolni.  A 2015. év célkitűzéseinek megfogalmazásakor elsősorban ezeket az 
eredményeket tartottuk szem előtt és a színvonal csak emelkedett. 2015-ben sem a műszaki 
mentések, sem a tűzesetek számában nem mutatkozott számottevő változás, tehát ezen a téren 
célkitűzéseink megvalósultak. 2014-ben nullára csökkent a Magyar Honvédség területén 
bekövetkezett tűzesetek száma, mely szám 2015-ben sem változott. 
  Tárgy évben a tűzesetek számát ismételten sikerült csökkenteni, főleg azokat, melyeknél 
beavatkozásra is szükség volt. Műszaki mentések vonatkozásában a vonulási adatok emelkedést 
mutatnak, de ezekben a számokban szerepel az a 63 eset is, melyeket az Érdi kirendeltséget sújtó 
rendkívüli időjárással kapcsolatosan Dabasi egységek számoltak fel segítségnyújtás keretében.  

 
 

2. sz. diagram: Vonulások megoszlása 2014-15. évben 
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   Az esetszámok csökkentése természetesen jelentős költségcsökkentést is eredményezett, jól 
látható, hogy hatékony megelőzéssel milyen összegeket lehet megtakarítani. 

 
3. sz. diagram: Beavatkozások költségeinek alakulása 

 
   2015-ben változott az események helyszíneinek megoszlása. Amíg az előző években a 
legmagasabb számokat a szabadterületi tűzesetek hozták, addig a tárgy évben komoly hányadot 
tettek ki az otthon jellegű épületekben keletkezett tűzesetek. 
 

 
 

4.sz. diagram: Tűzesetek helyszín szerinti megoszlása 
 
A szabad területeken keletkezett eseteknél minden alkalommal beavatkozásra volt szükség, az 
otthon jellegű létesítmények tüzeinél is csak 8 alkalommal maradt el ez különböző okoknál fogva.  
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5. sz. diagram: Tűzesetek száma településenként 
 
   A tűzesetek számának megoszlása a települések esetében mutat ugyan összefüggést a lakosság 
számával, de egyértelmű kapcsolat nem mutatható ki. Ócsa esetében viszont egyértelműen 
üdvözlendő a nagy riasztási szám miatt az önkéntes tűzoltó egyesület megalakítása. Az alacsony 
esetszám miatt az Újhartyánon alakuló egyesület vonatkozásában ajánlott úgy kijelölni a vállalt 
területet, hogy azzal más településeket is segíteni tudjanak. Ezzel természetesen a támogatói kör 
bővíthető lenne, akár települések közötti összefogással is. 
    Az elmúlt év további fontos célkitűzése volt, hogy a HTP állományát jóval nagyobb mértékben 
tudjuk bevonni a hatósági szakterület tevékenységébe. Ez elsősorban az ellenőrzési tevékenység 
területére vonatkoztatható. Ezzel legfőbb célunk az, hogy az állampolgárok, gazdálkodó szervek 
folyamatosan érezzék részünkről az odafigyelést. Az ellenőrzések során számos olyan tapasztalatot 
tudunk levonni, mely a későbbiek során segítheti a hatékony tűzvédelmi tevékenységet. Fontos, 
kiemelt feladatunk felhívni mindenkinek a lehető legszélesebb körben a figyelmét az összes olyan 
tényezőre, ami a biztonságot növelheti. Azok, akik nem képesek átérezni ennek fontosságát, 
viseljék minden hátrányos következményét a cselekedetüknek. Csak így érhető el, hogy az 
elkövetkező időszakban is a megelőzés legyen a védelem legfőbb eszköze. 
  Monor KvK integrált hatósági osztályával szorosan együttműködve az év folyamán növeltük az 
állomány által végzett ellenőrzések számát. Ilyen irányú tevékenységünket az 54/2014. (XII. 05.) 
BM rendelettel kiadott új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: OTSZ) előírásait 
figyelembe véve végeztük. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az állomány megismerje és 
alkalmazni tudja a rendeletben foglaltakat. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez maradéktalanul 
teljesült.   
   A hatékony ellenőrzések megvalósulása érdekében készenléti állományunk a tárgyi időszakban 
173 alkalommal hajtott végre tűzvédelmi ellenőrzést, melynek során 71 esetben a szabadtéri 
kockázati helyszíneket mérte fel. Az új szabályozásnak megfelelően július óta minden szabad 
területi tűzeset után helyszíni ellenőrzést folytat le az állomány. Az ellenőrzések eredményeit 
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haladéktalanul továbbítjuk a hatósági osztály felé, akik a lehetséges és szükséges lépéseket azonnal 
megtehetik.  
   Ennek volt köszönhető, hogy ilyen ellenőrzéseket követően 5 alkalommal találtunk olyan 
hiányosságot, mely bírság kiszabására lehetőséget adott. Ezeknek az intézkedéseknek 
mindenképpen szerepe volt abban, hogy a legjellemzőbb szabad területi tűzesetek száma is 
csökkent 2015-ben. 
   112 alkalommal tűzcsapot-, valamint 14 alkalommal a működési területünkön található egyes 
létesítmények oltóvíz-tározó medencéit ellenőriztük.  
Polgári védelmi szakterületi ellenőrzést 32 alkalommal hajtottunk végre, melynek során 5 
alkalommal veszélyes fák-, fasorok kerültek beazonosításra, illetve 27 alkalommal vízelvezető 
árkok ellenőrzése történt. 
 
 

 
6.sz. diagram: Ellenőrzések megoszlása 2014-2015 évben 

 
   Amint az látható a fenti diagramból ellenőrzéseink száma vagy állandósult, vagy emelkedett. A 
szabad területek ellenőrzéseinek számát az egyre gondosabb kezelés miatt kis mértékben 
csökkenteni lehetett. A tűzcsapok esetében folyamatosan emeljük a számot a hálózatok öregedése 
miatt. PV szakterületet illetően egyre nagyobb a fegyelem illetve a kezelők gondossága, de az 
elvárható szint még messze van. 
   A káresemények felszámolását követően kéményseprő ipari szolgáltatás hatósági felügyeleti 
ellenőrzés megindítását 6 alkalommal kezdeményeztük, minden alkalommal kéménytűz oltását 
követően. Területünkön két alkalommal avatkoztunk be szénmonoxid mérgezés illetve annak 
gyanúja során. Egy alkalommal kombi gázcirkó meghibásodása miatt két személy szenvedett 
könnyű mérgezést, a másik esetben nem volt megállapítható mérgezés az eredeti állapot 
rekonstruálása után sem. Gázvezeték sérülés 1 alkalommal történt, mellyel kapcsolatban a 
szükséges intézkedéseket az iparbiztonság felé megtettük.  
   A korábban említett rendeletben foglaltak maradéktalan teljesülése érdekében fontosnak tartottuk 
helyi szinten tájékoztatni az illetékes szerveket és a lakosságot is. Ebben a tevékenységben nagy 
segítséget kaptunk Monor KvK-tól, elsősorban a kirendeltség-vezető Úr sajtó megjelenéseitől, 
tájékoztatók kiadásától. Nagyban segítette a tájékoztatást a parancsnok és tűzoltósági felügyelő 
megjelenése is különböző lakossági fórumokon.  
   A tűzmegelőzés és a katasztrófavédelemben való részvétel egyik fontos eleme a jövő 
nemzedékének felkészítése. Ennek érdekében részt vállaltunk a parancsnokságunkra jelentkező, 
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közösségi szolgálatukat itt teljesíteni kívánó fiatalok felkészítésében. Tárgy időszakban a HTP-n 
összesen 10 fő fiatal teljesített ilyen jellegű szolgálatot, mely minden alkalommal, a tanintézetekkel 
történt együttműködés alapján történt. 2015 évben három újabb oktatási intézménnyel kötött a HTP 
együttműködési megállapodást, ezzel is lehetővé téve a fogadott tanulók számának növelését.  
   Fontos eleme a felkészítésnek nyitott kapu programunk, mely alkalomkor egy nap leforgása alatt 
több tucat család és így sok gyermek látogatott el hozzánk, ismerkedve munkánkkal, 
felszereléseinkkel. 
   2015-ben is törekedtünk arra, hogy a működési területünkön lévő összes szabad területi 
rendezvény tudomásunkra jusson, illetve ellenőrzéssel és folyamatos kapcsolattartással elősegítsük 
a biztonságos lebonyolítást. Monor KvK részéről folyamatosan kapjuk az ilyen rendezvények 
terveit, bejelentéseit illetve számos szervező közvetlenül is felveszi a kapcsolatot a 
parancsnokságunkkal. A Pest MKI műveletirányítása útján a rendezvények helyszíneire vonatkozó 
meteorológiai előrejelzések mindíg a rendelkezésünkre álltak, melyek alapján az érintett települések 
vezetőinek és a rendezvény megnevezett kapcsolattartóinak szükség szerinti információkkal 
szolgálhatunk a biztonság fenntartása érdekében.  
   Célkitűzés volt részünkről, hogy 2015 évben a működési területünkön igyekszünk segíteni új 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületek megalakulását. Ennek értelmében Ócsa és Újhartyán települések 
bejegyzési kérelme már a cégbírósági bejegyzés szakaszába került. Az utóbbi egyesület szinte teljes 
anyagát a HTP parancsnoka készítette el, annak érdekében, hogy az előző többszöri elutasítás ne 
fordulhasson elő. Bugyi település közigazgatási területére Délegyháza ÖTE vonul minden 
eseményhez, továbbá segítségnyújtásra a HTP teljes működési területére kettes vagy magasabb 
fokozatban. Ezt az említett ÖTE Szigetszentmiklós HTP-vel kötött megállapodásának a dabasi 
parancsnok hozzájárulásával történő kiegészítése tette lehetővé. Ezzel a terület tűzvédelmének 
helyzete egy gépjárműfecskendő, egy vízszállító és egy magasból mentő létra szer riaszthatóságával 
is javult. Kapcsolatunk a működési területünkre szintén vonuló Lajosmizsei illetve Kunszentmiklósi 
önkormányzati tűzoltóságokkal kifejezetten jó. Az elmúlt évben a Lajosmizsei egységgel komoly 
közös gyakorlatot is tartottunk, számos hasznos tapasztalattal.  
  Feladatul tűztük ki a médiákban való megjelenések számának növelését. A Monor KvK esetében a 
helyi médiákkal a kapcsolattartó a kirendeltség vezetője. Ezekhez mindennemű adatszolgáltatást 
megadunk. Közérdeklődésre számot tartó tűzesetek és műszaki mentések során készített 
fényképfelvétellel segítettük a Pest MKI Szóvivőjét. Ebben nagy segítséget jelentett az év során a 
dabasi önkormányzattól kapott digitális fényképezőgép.  
  Nagy jelentősége van az önkormányzatoknak tartott éves beszámolók elkészítésének illetve azok 
ismertetésének. A beszámolókat a parancsnok minden település esetében személyes megjelenés 
során tartotta meg, azt a települések képviselő testületei minden alkalommal egyhangúan 
elfogadták.  
   A területünkön lévő mindkét járásban megalakultak a járási mentő csoportok. Rendszerbe állító 
gyakorlatukon a HTP állomány és parancsnoka részt vett a Gyáli-patak partján és Sári település 
külterületén. Elsősorban tájékoztató tevékenységgel igyekeztünk részt venni a települési mentő 
csoportok megalakításában. Minden olyan településen megalakultak, ahol erre előírás van, illetve 
Bugyi település fontosnak tartotta a szervezet kialakítását annak ellenére, hogy erre nincsenek 
kötelezve. 
   2015-ben is nagy jelentőségű tevékenységnek tartottuk - és e szerint is jártunk el- a Helyi Védelmi 
Bizottságban való részvételt. A Dabasi Járás Helyi Védelmi Bizottságában katasztrófavédelmi 
elnökhelyettesként tevékenykedő parancsnok a központilag meghatározott témákon kívül több 
önálló napirendi pontra tett javaslatot. Ezeket a HVB minden alkalommal napirendjére is tűzte. Így 
adódott lehetőség a téli rendkívüli feladatokkal, a megváltozott tűzvédelmi szabályozással és a 
rendkívüli időjárási események alatt végzett tevékenységgel kapcsolatosan plusz ismeretek 
előadására és az esetlegesen adódó helyi feladatok ismertetésére. 
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   Az év során külön figyeltünk arra, hogy a társzerveinkkel és egyéb közreműködőkkel felhőtlen 
kapcsolatot, zökkenőmentes együttműködést alakítsunk ki. Először ebben az évben terveztünk 
közös továbbképzést a mentőszolgálattal és gyakorlatot a közútkezelővel.  
   A továbbképzés során magas színvonalú oktatást kapott mindhárom szolgálati csoport az 
elsősegély-nyújtási ismeretekből, orvosokkal való együttműködésből. A közútkezelővel folytatott 
gyakorlat során a két szervezet tagjai elsősorban egymás szereivel és riasztási rendszerével, 
működési rendjével ismerkedhettek meg. 
   Kormányzati terv és elvárás volt 2015-ben az állomány életpálya modelljének kidolgozása, 
megvalósítása. 2015. április 24. napon a Magyar Közlöny 2015. évi 57. számában megjelent az új 
HSZT, a 2015. évi XLII. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról. Számos nagyon jelentős változást hozott ez az életünkbe.  
Az állományt illetően talán a legfontosabb, hogy az illetmények rendezése is megtörtént a 
személyenként 30 %-os emeléssel, mely 2019-ig tovább folytatódik. Újra rendeződtek az 
előmenetel, képesítési lehetőségek feltételei is. Komoly feladat volt a teljes személyi állománnyal 
megismertetni, oktatni és vizsgáztatással számon kérni az új jogszabályt. Nagy eredmény, hogy a 
változásokkal kapcsolatban nem érkezett egy szolgálati panasz sem. Ki lehet jelenteni, hogy 
hivatásos állományúak elfogadták, elsajátították a jogszabályt és azt igyekeznek minden szinten be 
is tartani, tartatni. 
 
Humán tevékenység 
 
  2015. júliustól életbe lépett a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló törvény. A törvény által deklarált életpályamodell első 
lépcsőfokaként jelentős mértékű bérfejlesztés történt a hivatásos állomány esetében, mely egészen 
2019-ig folytatódni fog. 
  A központilag szervezett tanfolyamokon Dabas  HTP állománya jól szerepelt, azokon eredményes 
vizsgákat tettek, szakmai felkészültségük a követelményeknek megfelelnek. A továbbképzésekre 
berendelt állomány a foglalkozásokon megjelent, az előírt ismereteket elsajátította. 
 
 Együttműködés az Önkormányzatokkal 
 
 A HTP parancsnoka különös jelentőséget tulajdonít annak, hogy a települések 
önkormányzataival az együttműködés az előző évekhez képest folyamatosan javuljon. A káreseti 
tevékenységek során minden jelentősebb eseményről haladéktalanul tájékoztatja az érintett 
település polgármesterét. Ennek a kapcsolattartásnak köszönhető, hogy a beavatkozói állomány a 
káresetek helyszínein minden alkalommal megkapott minden olyan segítséget, melyet a település 
vezetésétől esetlegesen kértünk. Számos alkalommal (pl.: Alsónémedi, Inárcs) elhúzódó 
munkálatoknál ellátmánnyal támogatták a beavatkozást. Olyan alkalmakkor, ahol a lakosság 
elhelyezése, lakhatása került közvetlen veszélybe, kérésünkre minden esetben megjelent a 
helyszínen a polgármester. Elmondható, hogy tisztában voltak a tőlük elvárható segítség szintjével 
és azt meg is tették. Ócsa településen a polgármester két lakástűz után segített az ott lakók 
elhelyezésében. Elhúzódó eset során Alsónémedi polgármestere gondoskodott a beavatkozók 
ellátásáról. Pusztavacson egy elhunyt hozzátartozóinak támogatásában intézkedett a polgármester… 
   Dabas település önkormányzata az év folyamán egy digitális fényképező géppel támogatta a 
parancsnokságot. A gép nagyban elősegíti a tűzmegelőzési tevékenységet, az ellenőrzések során az 
adatrögzítést, továbbá a lakosság tájékoztatását az előfordult eseményekről. Helyi logisztikai 
problémáink megoldásában is mindig számíthattunk a város segítségére. Ez többek között a 
laktanya területén keletkezett tetemes mennyiségű zöldhulladék elszállításában mutatkozott meg. 
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    Fentiek ellenére 2016-ban az együttműködést új alapokra kívánjuk helyezni. Mind az állomány 
elhelyezési körülményeinek javítása, mind a szakmai tevékenység hatékonyabbá tétele terén 
számítunk az önkormányzatok hatékonyabb segítségére. A biztonság megteremtése és fenntartása 
közös célunk, ennek érdekében mindenkinek van feladata a puszta szavakon túl is. Az 
állampolgárok biztonságérzetének egyik legfontosabb eleme a gyors, szakértő, hatékony tűzoltói 
tevékenység.  
 
Közbiztonság, beavatkozások értékelése, elemzése 
 
   2015. évben összesen 171 tűzesetről, valamint 217 műszaki mentés jellegű eseményről érkezett 
jelzés a HTP-re, mely esetekből 287 alkalommal egységeink ténylegesen be is avatkoztak. Ezek a 
számok a vizsgált időszakra vonatkozóan 2014-ben tűzesethez történő riasztás 191, műszaki 
mentéshez 140 alkalommal történtek, beavatkozást igénylő esemény 256 eset volt. (ld.: 1. sz. 
diagram) 
   Szándékosan megtévesztő bejelentés 2015-ben 3 alkalommal történt összesen. Ez a szám, az 
elmúlt évek alatt fokozatosan a nulla felé tendál. Az időközben kiadott vonatkozó BM OKF 
főigazgatói intézkedés alapján, az igénybevétel során indokolatlanul keletkezett szervezeti kiadások 
megtérítésére a szükséges intézkedéseket megtettük. Minden ilyen esetben rendőrségi feljelentés 
következik és több alkalommal fény derül az elkövető személyére. Fontos dolog ez, mert 
mindamellett, hogy igen jelentős felesleges költséggel jár egy-egy ilyen eset, készenléti szereket 
von el az alkalomadtán bekövetkező valós eseményektől. 
   Az elmúlt két év adatait összehasonlítva a bejelentett tűzesetek tekintetében 11%-os csökkenés, a 
saját területen bejelentett műszaki mentések számában stagnálás tapasztalható. Tekintve, hogy a 
jelzések nagy hányadban valós adatokon alapulnak, a beavatkozást igénylő események 
vonatkozásában ugyanez a tendencia tapasztalható. 
   Az integrált katasztrófavédelmi szervezet kialakításakor létrehozott műveletirányítási rendszer 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Jóval alaposabb a jelző kikérdezése, ezért is van, hogy a 
túlriasztások száma szinte nulla. Nagyobb rálátással bír a területre egy központi szerv, így a 
szükséges erők összehangolása is hatékonyabbá vált. Ennek is köszönhető, hogy az év során 
mindössze egy alkalommal volt egyes fokozatnál magasabb fokozatú beavatkozásunk. A korai 
jelzés, pontos és időbeli riasztás ennek elengedhetetlen feltétele. 
   Minden olyan eseményt, mely újabb szakmai tapasztalatokat hoz, a kiképzési terv részeként fel 
feldolgozza az állomány. Ennek legfőbb oka az, hogy a tapasztalatok eljussnak azokhoz is, akik 
ténylegesen nem voltak jelen a munkálatoknál, de így hasonló helyzetben már ezek alapján tudnak 
eljárni. Olyan nagyságú kiemelt esemény, melynél műveletelemzéskészítése indokolt lett volna, 
nem fordult elő az év során. 
  2015-ben szakmai tevékenységünkkel összefüggésben lakossági bejelentés, panasz nem érkezett. 
Ki lehet jelenteni viszont, hogy számos dicsérettel, köszönettel illették a HTP állományát az év 
során az állampolgárok, melyet mi a legfőbb mércének tartunk tevékenységünk során. 
 
Ellenőrzési és felügyeleti tevékenység 
 
 A HTP ellenőrzési tevékenységét a Havi Naptári és Ellenőrzési Tervben tervezte meg és hajtotta 
végre. Saját, belső ellenőrzéseinket igyekszünk olyan formában tartani, hogy az a hatékony szakmai 
munkát, szakszerű beavatkozást a legnagyobb mértékben tudja segíteni. Az év során a HTP-t 121 
alkalommal ellenőrizték különböző szinteken. Ezek során szolgálatváltást, szolgálat ellátást, 
képzést, továbbképzést, szakmai ismereteket, gyakorlatokat ellenőriztek az ellenőrök. 
Összességében ki lehet jelenteni, hogy minden alkalommal csak olyan nagyságú hibákat találtak, 
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melyeket szinte azonnal tudtunk is orvosolni. Jelentős, -intézkedési tervre okot adó- hiányosságot 
senki nem talált a HTP-n. 
  A parancsnok helyismereti gyakorlatot 10, a szolgálat ellátását 35, szolgálatváltást 44 alkalommal, 
szituációs begyakorló gyakorlatot 6 esetben ellenőrzött. Hétvégi- és munkaidőn túli ellenőrzést 8 
esetben végzett. Gyakorlatot az év során hiányosság miatt nem ismételtünk egy esetben sem. 
 
A HTP állományának tevékenységét az OKF mobil ellenőrzési osztálya, Pest MKI Fővizsgálója, 
valamint a KMSZ több alkalommal kontrollálta, melynek során a feltárt hiányosságok egy esetben 
sem érték el azt a szintet, mely intézkedési tervre okot adott volna.  
Tárgy időszakban a HTP-n végzett 67 alkoholszondás ellenőrzés minden esetben negatív eredményt 
hozott.  
  
Képzés, oktatási tapasztalatok 
 
   Dabas HTP a napi továbbképzéseket, a Belügyi Továbbképzési Rendszer keretein belül 
meghatározott követelményeknek megfelelő éves továbbképzési terv alapján hajtotta végre, mely  
továbbképzési tervben az előírt foglalkozások az ütemezés szerint kerültek végrehajtásra. A tervben 
foglaltak szigorú napirend keretei között zajlanak. Az előre nem látható, elkerülhetetlen 
körülmények miatt elmaradt foglalkozások minden esetben pótlásra kerültek. A képzéshez, 
továbbképzéshez minden technikai eszközzel rendelkezünk. A szükséges oktatási anyagot 
egyrészről központilag megkapjuk, másrészt helyi szinten készítjük el.  
   Az elméleti és gyakorlati foglalkozások terén egyaránt új elvárás volt 2015-ben, hogy a teljes 
állományt vonjuk be a kommunikatív, szemléletesebb, érdeklődésre okot adó foglalkozások 
tartásába. Sok esetben jelentkezett egyeseknél a szóbeli kifejezőképesség hiányossága. Ennek 
érdekében az elmúlt évben mindenki a társai részére rövidebb-hosszabb előadást tartott. Ez a 
módszer igen eredményesnek bizonyult, hiszen több személynél volt tapasztalható a magabiztosság 
növekedése egy-egy jól sikerült kiselőadás után. 
   2015-ben a mindennapi munka egyik meghatározó alapegysége is módosult. Új szerelési 
szabályzat látott napvilágot. Ennek betanulása gyakorlása, készségszintre történő fejlesztése 
megtörtént. Ma már minden esetben e szerint dolgozik a készenléti állomány. 
    
Gyakorlatok végrehajtása 
 
   Éves gyakorlattervünk minden egyes elemét végrehajtottuk. Olyan okot, mely a hatályos 
intézkedésben meghatározottaktól való eltérést indokolt volna, nem találtunk, ezért a gyakorlataink 
száma megegyezett az előző évivel. 36 helyismereti, 15 szituációs begyakorló és 6 ellenőrző 
gyakorlatot tartottunk. A gyakorlatok helyszíneit úgy választottuk meg, hogy az állomány eltérő 
napszakokban, az élet minden területén gyakorolhassa a biztonságos és hatékony beavatkozást.  
   Tovább folytattuk azt a közös oktatási, képzési és gyakorlati rendszert, melyet a Magyar 
Honvédséggel közösen kezdtünk 2014-ben. Ennek során 5 közös katasztrófafelszámolási 
együttműködési gyakorlatot tartottunk.  
Ezen felül közös tűzoltási gyakorlaton vettünk részt, továbbá a parancsnok a honvédségi 
állománynak katasztrófavédelmi felkészítést is tartott. Kiemelendő, hogy a közös gyakorlatok 
alkalmával három esetben valós tűzesetet is módunkban állt közösen felszámolni, mely során egy 
alkalommal a Lajosmizsei önkormányzati tűzoltókat is bevontuk. 
  Ebben az évben a helyismereti gyakorlatok végrehajtása mutatta a legnagyobb fejlődést. Ki lehet 
jelenteni, hogy az állomány jóval nagyobb odafigyeléssel, szakmai igényességgel veszt részt 
ezeken.  
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Számos alkalommal hívták fel a helyszínen a gazdálkodók, egyéb szervezetek figyelmét kisebb-
nagyobb tűzvédelmi hiányosságra. Ezeken a gyakorlatokon minden alkalommal jegyzőkönyv 
készül a tapasztalatokról, melyet a KvK hatósági osztályára továbbítunk. 
   A szituációs begyakorló és ellenőrző gyakorlatok azt mutatják, hogy a tűzoltás vezetésére 
feljogosított állomány rendelkezik azzal a tudással és képességekkel, melyek lehetővé teszik a 
hatékony irányítói tevékenységet. A végrehajtók a rájuk bízott technikák használatát ismerik, azokat 
hatékonyan és biztonságosan képesek alkalmazni. 
  A különböző szintű gyakorlatok alkalmat adnak arra is, hogy elvégezzük a tűzcsapok ellenőrzését, 
vezetési gyakorlatokat hajtsunk végre, továbbá egyéb ellenőrzési kötelezettségeinknek eleget 
tegyünk. 
  
Technikai, műszaki ellátottság 
 
   A rendelkezésünkre álló szakfelszereléseink állapota megfelelő, az időszakos felülvizsgálatukról 
folyamatosan intézkedünk. A felszerelések karbantartásába, a karbantartások elvégzésének 
megfelelő szintű dokumentálásába, üzembiztosságuk folyamatos ellenőrzésébe a technikai 
többletfeladatokkal megbízott személyek bevonásával intézkedtünk. Összességében ki lehet 
jelenteni, hogy készenléti szereink átlag életkora ugyan magas, de a rendszeres karbantartásnak, 
odafigyelésnek köszönhetően alkalmasak a szakfeladatok ellátására. Olyan eset egyszer sem fordult 
elő az évben, hogy szerünk káresethez vonulás során, vagy mentő-, tűzvédelmi tevékenység alatt 
meghibásodott volna. 
 
Sport tevékenység 
 
 2015-ben ezen a téren nagy javulás történt. A HTP állománya rendszeresen sportol a kötelező 
sportfoglalkozásokon felül is. Nagyon jó terep erre a szomszédos sporttelep illetve az a lehetőség, 
hogy a helyi strand -szezonban- biztosít lehetőséget úszásra. 
   Az állomány egyes tagjai a tárgy évben több alkalommal vettek részt megyei illetve országos 
szintű sportversenyeken. Ilyenek voltak a lépcsőfutóversenyek, terepfutó bajokságok, 
lövészverseny, fakivágó verseny.  
   Részt vettünk a PMKI által szervezett megyei szintű szakmai versenyen, ahol második helyezést 
ért el csapatunk. 
   Az egészséges életmód, megfelelő fizikai állapot elengedhetetlen egy hivatásos tűzoltó esetében. 
A mindennapok odafigyelése mellett óriási jelentősége van a rendszeres sportolásnak is. Ennek is 
köszönhető, hogy a készenléti állomány körében a táppénzen töltött napok száma átlagosan évi 2,8 
nap, ami szolgálati napokra kivetítve nem éri el a két szolgálatot. Ennek nagy szerepe volt abban, 
hogy 2015-ben minden dolgozó minden szabadságát ki tudta venni. 
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Összegzés 
 
Legfontosabb eredményeink: 
 
   2015-ben meg tudtuk őrizni a korábban elért eredményeket és ez munkánk egyik legnagyobb 
eredménye. Számos területen javulás tapasztalható, ezeknek mértékét növelni fogjuk. 
   Hatékony megelőző tevékenységgel és lakosságtájékoztatással sikerült a káresetek számát közel a 
2014-es év szintjén tartani. 
   Tárgy évben az állomány jóval hatékonyabban és magasabb számban vett részt a hatósági 
tevékenységben. 
   Kapcsolatunk a lakossággal kifejezetten jó szintet ért el, számos visszajelzést kaptunk az elégedett 
állampolgároktól. 
   A készenléti állomány megértette és fontosnak tartja a kötelező mindennapi feladatokon felül az 
állagmegóvás fontosságát mind a szakfelszerelések, mind a laktanya vonatkozásában. 
  Minden kötelező oktatáson részt vettek az érintettek és sikeres vizsgát is tettek. 
  Az alakuló önkéntes tűzoltó egyesületek vonatkozásában a jelenleg elvárható szinten tudtuk 
segíteni a megalakítás folyamatát. 
  Jó kapcsolatot építettünk ki számos oktatási, nevelési intézménnyel. 
  A Magyar Honvédséggel a kapcsolatunk még szorosabb lett, ez gyakorlatok és elméleti 
foglalkozások terén is megmutatkozott. 
   Társzerveinkkel a kapcsolatunk még javítható, de az elmúlt évben minden káresemény során 
szinte teljesen zökkenőmentes volt. 
   Az előző évekhez képest jóval nagyobb a sportolási igény az állomány körében, különböző 
versenyeken közel kétszer többen indultak, mint 2014-ben. 
  A képzés, továbbképzés terén komoly előrelépés tapasztalható, főleg az elméleti oktatások terén. 
Látványosabb, érdekesebb a sablonokat mellőző előadásokat lehet látni. 
   Tűzoltási és Műszaki Mentési Terveinket bővítettük, illetve átdolgoztuk. Három új létesítményre 
a készítés folyamatban van. 
 
2016-os célkitűzéseink: 
 
   2016. évben még több intézménnyel kötünk megállapodást a közösségi szolgálat vonatkozásában. 
Növeljük a már említett okok miatt a hozzánk érkező diákok számát, annak érdekében, hogy 
komoly, használható ismereteket szerezzenek a katasztrófavédelem terén. A tapasztalatok azt 
mutatták, hogy ezen a téren is van még szabad képesség az állomány vonatkozásában. 
   Ebben az évben minden további segítséget megadunk az alakuló két önkéntes tűzoltó 
egyesületnek. Megalakulásuk után haladéktalanul tanfolyamokat indítunk a HTP-n a tagok részére, 
illetve nagy számban bevonjuk őket közös gyakorlatokba. 
   A Helyi Védelmi Bizottságban határozott, lényegre törő módon fogunk szerepelni. Az év második 
felében egy törzsvezetési gyakorlatot is szervezünk. 
   Nagyobb számban veszünk részt lakosságfelkészítésben, hatékonyabbá tesszük tájékoztató, 
felvilágosító munkánkat. Ezeket elsősorban a fiatalság körében tesszük. 
   A gyakorlatainkat nagyobb számban tervezzük műszaki mentés felszámolására. Többször vonjuk 
be társzerveinket, leginkább a rendőrséget és mentőket. 
   Az új alapokon és megújult eszközökkel, felszerelésekkel működő Katasztrófavédelmi Műveleti 
Labort minél több közös gyakorlatnál alkalmazzuk az év folyamán, hogy az együttműködés éles 
helyzetekben is zökkenőmentesebb lehessen. 
   Folyamatosan törekszünk arra, hogy a mindennapi tevékenységünk a legkisebb költségekkel és a 
legnagyobb szakszerűséggel végezzük. Pontos tervezésre, szervezésre lesz szükség ezen a téren is. 
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   Kapcsolatunkat az önkormányzatokkal tovább fogjuk javítani. El kívánjuk érni, hogy a nevezettek 
átérezzék, hogy a közbiztonság megteremtésében és fenntartásában részt vevő egyéb 
szervezetekhez hasonló támogatást a tűzoltóság is megérdemel.  
   Részvételünket a hatósági munka terén elsősorban a hatékonyság terén javítani fogjuk. Nem az 
ellenőrzések számának növelése, hanem azok eredményessége, szakszerűsége a fontos 2016-ban. 
   Javítani fogjuk az állomány elhelyezési körülményeinek állapotát. Elkezdjük és 2016-ban be is 
fejezzük a laktanya felújítását. Első körben központi támogatással a külső raktárak teljes 
megújulása, később a főépület tatarozása lehetőség szerint helyi támogatások bevonásával a cél. 
Törekszünk arra, hogy ennek fontosságát megértsék és magukévá tegyék azok, akik esetlegesen 
segíteni is tudnak ezen a téren. 
   A teljes személyi állománynak folyamatosan képezni fogja magát. Elsajátítanak minden korszerű 
tudást, megszereznek minden lehetséges képesítést.  
   A katasztrófavédelemhez kerülő új hatáskörök megismerése elengedhetetlen és törekedni arra, 
hogy a maguk szintjén részt is vegyenek ezek gyakorlásában. 
 
 
 
 
 
Jelentősebb káresetek 
 
   Annak ellenére, hogy 2015-ben szinte minden eseményünket egyes fokozatban oldottuk meg, 
akadtak olyan esetek, melyekről külön említést tehetünk: 
 
Tűzesetek: 
1.)  2015.január 28. 23:19 óra 
   Tatárszentgyörgy, Vitézsor 1. szám alatt egy kb. 20 m2-es lakható melléképület teljes 
terjedelmében égett a rajok kiérkezésekor. Az épületben lévő 1 db PB palack a raj kiérkezése előtt 
felrobbant. Az épületben lakó személy 3. fokú égési sérüléseket szenvedett a lábszárain és az arcán. 
Az egység a tüzet 2 vízsugárral, valamint kéziszerszámok segítségével eloltotta. 
   A sérülés foka súlyos, életveszélyes volt, e miatt volt szükséges tűzvizsgálati eljárás megindítása. 
Tekintettel arra, hogy több keletkezési ok közül a vizsgálat egyértelműen nem tudott minden 
lehetséges okot kizárni, ismeretlen keletkezési ok megállapításával zárult az eljárás. Az előző 
évekhez viszonyítva egyébként a településen a tűzvédelmi fegyelem nagymértékben javult, hiszen 
tárgy évben mindösszesen négy olyan esemény volt, ahol hivatásos egységnek be is avatkoztak. 
 
2.)  2015. április 17. 06:10 óra 
   Táborfalva, Szeles utca 22. szám alatt egy kb. 40 m2 alapterületű, földszintes, tégla építésű 
családi ház szint teljes terjedelmében égett. A rajok a tüzet 2 vízsugárral oltották el. A tűzoltás 
közben egy holttestet találtak az épület egyik szobájában. A haláleset miatt tűzvizsgálat indult. A 
vizsgálat megállapítása szerint a tüzet a lakóhelyiségben bekövetkezett gázrobbanás okozta, mely 
feltehetőleg egy palack szabálytalanul, hanyagul elvégzett bekötése következménye volt. Az 
említett épületben az elhunyton kívül más személy nem lakott, így további intézkedésre nem volt 
szükség. A káreset korai szakaszában értesítésünkre a polgármester a helyszínre érkezett és minden 
segítséget magadott a munkálatok során. 
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3.)  2015. augusztus 13. 21:13 óra 
   Dabas, Béke út végénél 4-5 ha területen száraz fű és aljnövényzet égett. A tűz egy kb. 10 ha 
területű fás, bokros terület felé terjedt, ami védett turjános volt.  Az első kiérkező a Dabas kettes 
fecskendő volt, aminek parancsnoka a riasztási fokozatot II-kiemeltben határozta meg a rossz 
megközelíthetőség, nehéz körülmények miatt. Ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy olyan 
területről beszélünk, aminek környéke jogszabályi akadályok miatt nem művelhető a szükséges 
mértékben. Ilyen alkalmakkor fordul elő, hogy nagyobb létszámra van szükség, mert az oltás szinte 
csak kézi erővel oldható meg. A következőnek kiérkező egyes parancsnoka a riasztási fokozatot 
azonban I-kiemeltre visszaminősítette. Több órás megfeszített munkával sikerült a tüzet eloltani, 
személyi sérülés nem történt. 
 
4.) 2015. február 4. 11:30 óra 
   Táborfalván a Bankszőlő utcában egy 440 m2-es fémszerkezetű épület, lemezborítású 
csarnokában kialakított és leválasztott 30 m2 alapterületű festőműhelyben rongyok, flakonok, 
berendezési tárgyak, festőfülke égett. Az év során ez volt az egyetlen kettes fokozatú esemény. 
Ennél is kijelenthető azonban, hogy inkább a viszonylag nagy vonulási távolság indokolta a 
magasabb fokozatot.  
  A tűz ugyan érintette a műhely teljes alapterületét, falazatait, valamint károsította a 
födémszigetelésként elhelyezett kőzetgyapot szigetelőanyagot, azonban tovább terjedni nem tudott. 
Az üzem dolgozói a rajok kiérkezése előtt a kiürítést, közművek elzárását elvégezték. A rajok a 
tüzet egy habosított sugárral eloltották. Ennél az esetnél vonult első alkalommal éles esetben a 
Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat, nagyban segítve a beavatkozás biztonságát. Az oltás utáni 
szemle azt állapította meg, hogy az elszívó berendezés technológiai meghibásodása vezethetett 
odáig, hogy a gyúlékony oldószerek konventrációja elérte az alsó lobbanási pontot és ezek gőzei 
lobbanhattak be gyújtóforrás hatására. A biztonsági intézkedések, berendezések megfelelő 
működésének köszönhetően a keletkezett energia a szabadba tudott távozni, illetve személyi sérülés 
nem történhetett. 
 
5.) 2015. augusztus 2. 04:56 óra 
   Ócsa, Petőfi Sándor utca 37/B alatt tetőtér beépítéses 96 nm alapterületű családi ház tetőtere teljes 
terjedelmében égett. Rajok a tüzet 3 vízsugárral és kéziszerszámokkal eloltották. Személyi sérülés 
nem történt.  
  A tűz a családi ház tetőterében keletkezhetett a fellelt nyomok alapján. Tekintve, hogy elektromos 
berendezéseken kívül egyéb gyújtóforrás nem volt fellelhető a tűzzel érintett szinten, 
legvalószínűbb keletkezési ok valamilyen elektromos energiára visszavezethető gyújtóforrás 
lehetett. Ennél ténylegesebbet nem lehet kijelenteni, hiszen a káreset során nem merült fel 
semmilyen olyan körülmény, mely jogszabály alapján tűzvizsgáltot indokolt volna. 
 
Műszaki mentések: 
1.)  2015. augusztus 25. 04:50 óra 
   Bugyin a Kossuth utca 43. szám előtt kisteherautó ütközött személyszállító kisbusszal. Mindkét 
jármű vezetője a roncsok közé szorult, őket feszítő-vágó berendezéssel szabadították ki a rajok. 
Egyikőjük súlyos, a másik személy életveszélyes sérüléseket szenvedett. További öt fő könnyebben 
sérült, másik hármat megfigyelésre szállítottka el. Számát tekintve az esemény tömegesnek 
tekinthető, a felszámoláshoz szinte a teljes HTP szolgálatban lévő állomány igénybe lett véve. 
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2.) 2015. augusztus 29. 08:51 óra 
   Az M5 autópályán, a 24 km-nél három személyautó ütközött. Összesen öt fő sérült meg az 
esetben. Ezen a napon még több baleset is volt a pályán. Ezek az események gyakran okoznak 
komoly forgalmi dugókat, melyek kánikulai időszakban különösen veszélyesek. Ebben az esetben 
és a nap folyamán egy sávot mindig fel tudtunk szabadítani. 
 
3.)2015. december 30. 12:35 
   A 405. sz. főút Nyáregyházi kihajtójánál egy román felségjelzésű 9 személyes mikrobusz  és egy 
magyar felségjelzésű 9 személyes VW mikrobusz ütközött. A baleset következtében mindkét jármű 
az út menti árokba csapódott, a magyar felségjelzésű jármű fejtetőre borult, vezetője beszorult. A 
román járműben 9 fő utazott, ebből 4 fő könnyű sérült volt, őket mentőautók vitték kórházba. 
    A raj a beszorult sérültet feszítő- vágó berendezés segítségével kiszabadította, mentőknek átadta. 
Súlyos állapotban mentőhelikopter szállította el. Dabas/20 a helyszínről 4 fő román állampolgárt 
csomagjaikkal együtt melegedő helyre szállított. Egy fő román állampolgár melegedő helyre 
szállításáról a rendőrség gondoskodott a helyszínelést követően.  
 
 
 

Dabas, 2016. március 16.  

      Vad Tibor tű. őrnagy 
                                                                                                 tűzoltó-parancsnok 
   Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
 


