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 A 2012. évben az integrált katasztrófavédelmi szervezet létrejötte után ki lehet jelenteni, 

hogy 2013-ra a rendszer működőképessé vált, tevékenységét a megváltozott jogszabályi hát-

térrel és szervezeti formában végzi. Ennek a rendszernek lett szerves része a Dabas Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság. Tevékenységét a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségén belül végzi.  

A szervezeti egység adatai: 

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Dabas Hivatásos Tűzoltóság 

Megnevezésének rövidítése: Dabas HTP 

Székhelye: 2370 Dabas Szent István út 45-47.  

Postacíme: 2370 Dabas Szent István út 45-47. 

e-mail cím: hivatasostuzoltosag.dabas@katved.gov.hu 

 

A PARANCSNOKSÁG HELYE A KIRENDELTSÉG SZERVEZETI  

STRUKTÚRÁJÁBAN 2013. évben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. sz. ábra: Monor KvK felépítése 
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Kitűzött feladatok végrehajtása 

 

 A 2013. évre tervezett fő feladatok összességében teljesültek. Az állomány a képzések, ke-

reszt- és továbbképzések, rendkívüli oktatások keretén belül felkészült a tűzoltási és műszaki 

mentési feladatok felszámolására, a katasztrófák okozta károk elhárítására. A jogszabályi vál-

tozásokat mindenki a beosztásához szükséges mértékben megismerte, elsajátította és minden-

napi tevékenysége során alkalmazza.  Az állomány fizikai állóképessége megfelelő, a szinten 

tartásához szükséges felszerelések, eszközök biztosítottak.   

 

Veszélyeztetettség 

 

 Dabas Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: HTP) 2012. január 1-el jött létre az 

egységes katasztrófavédelmi szervezet helyi szerveként, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltsége közvetlen irányítása alatt.  

  

 A HTP működési területéhez 18 település tartozik, a lakosok száma 71874 fő. A HTP veszé-

lyeztetettsége több irányú. Legjelentősebb veszélyforrások: nagy alapterületű, kiterjedt szabad 

területek valamint telepített erdők. További veszélyforrásokat jelent a Tatárszentgyörgy térsé-

gében kialakított katonai lőtér.  

Közlekedés vonatkozásában az 5. számú főút az M5 autópálya illetve a nagy forgalmú 

vasútvonal. Néhány település esetében a belvízveszély (Dabas, Bugyi) fenyegethet különböző 

tényezők kedvezőtlen egybeesése esetén.  
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1. sz. diagram: Terület  és népsűrűségösszefüggései a működési területen 
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2. sz. diagram: Települések lélekszáma 

 

Mentő tűzvédelem 

 

 2013. évben a HTP készenléti szolgálatot ellátó állománya, tűzoltási és műszaki mentési te-

vékenységét a hatályos jogszabályok, szabályzatok előírásait betartva végezte, eleget téve 

ezzel a törvényben megfogalmazott kötelezettségének. A HTP működési területén 18 telepü-

lés, a hozzájuk kapcsolódó mezőgazdasági területek, erdőterületek, ipari létesítmények és 

üdülőövezetek találhatóak.  

 

 A 2013. évben 185 tűzeset, 89 műszaki mentés történt, 13 esetben kaptunk téves jelzést és 1 

esetben szándékosan megtévesztő jelzéshez vonultak egységeink. A HTP ügyeletére 8 esetben 

jeleztek be utólagosan tűzesetet, 14 esetben pedig kiérkezésünk előtt a lakosság felszámolta a 

jelzett káreseményt. 

 

A mentő tűzvédelem statisztikai számadatok tükrében: 
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3. sz. diagram: Esetszámok 
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 Az előző évek számadatait vizsgálva a fenti grafikon egyértelműen mutatja, hogy a kárese-

mények számában igen jelentős csökkenés tapasztalható. A szándékosan megtévesztő jelzések 

száma gyakorlatilag stagnál. Remélhetőleg - a jogszabályi háttér változásának köszönhetően- 

ez a szám még jobban csökkenni fog.   

  Az előző évekhez képest tovább csökkent a tűzesetek száma. Ez feltételezhetően az integrá-

lódott katasztrófavédelmi szervezet megváltozott irányítási rendszerének, a nagyobb szankci-

onálási tárháznak illetve az állampolgárok javuló hozzáállásának köszönhető. 

 

Elhunyt személyek száma összesen: 8 fő   

Megmentett személyek száma: 26 fő 

Sérült személyek száma összesen: 49 fő, (5 fő tűzeset következtében, 44 fő műszaki mentés-

nél) 

 

 Riasztási fokozat: 3db V/K tűzeset, 2db IV/K tűzeset, 8 db II/K tűzeset, 40db I/K tűzeset va-

lamint 132 db I-es tűzeset volt a működési területen. Meg kell említeni, hogy a V/K és IV/K 

riasztási fokozatú tűzeseteket a katonai lőtér területén keletkeztek feltételezhetően éles lősze-

res lövészet következtében, azonban ezekben az esetekben a Magyar Honvédség Hatósági 

Osztálya hivatott vizsgálódni.  Tűzvizsgálati eljárás a HTP működési területén 10 esetben 

indult. 

 

 A statisztikai adatok műszaki mentések terén (89 eset) azt mutatják, hogy a 2012-es évhez 

képest csökkenés tapasztalható. Ez a csökkenés annak tudható be, hogy a műszaki mentések 

jelentős hányadát kitevő szélsőséges időjárási viszonyok ebben az évben elkerülték térségün-

ket.  

 

A műszaki mentések 

fajtái 
2012. év 2013. év 

Közúti baleset 49 45 

Elemi csapás, viharkár 7 11 

Vízkárok 7 7 

Fakidőlés 26 11 

Halott kiemelés 0 1 

Életmentés 2 0 

Omlásveszély 0 0 

Gázszivárgás 5 8 

Állatbaleset 2 1 

Robbanás 0 0 

Technológiai hiba 0 0 

Olajszennyeződés 0 0 

Veszélyes anyag jelenléte 1 0 

CO mérgezés 3 0 

Rovar (méh/darázs) 1 0 

Eltűnt személy keresése 1 0 

Egyéb 7 5 

Összesen: 111 89 
 

1. sz. táblázat: Műszaki mentések fajta szerinti megoszlása 
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 A közlekedési balesetek száma a személy- és tehergépjármű forgalom folyamatos növekedé-

se ellenére sem emelkedett jelentősen. Ebben nagy szerepet játszottak a közlekedési szabá-

lyokban bevezetett szigorítások és azok következetes betartatása a közúti ellenőrzések során, 

valamint a fejlett biztonságtechnikai berendezések alkalmazása. A közlekedésben résztvevő 

járművek biztonságtechnika, utas- és ütközésvédelem tekintetében komoly fejlődésen mennek 

keresztül. Ezen események felszámolásához történő felkészülés megköveteli a beavatkozás-

hoz szükséges technikai eszközpark folyamatos fejlesztését és a végrehajtó állomány elméleti 

és gyakorlati ismereteinek naprakészségét.  

 

A 2013-as évben új műveletirányítási rendszer állt fel és ennek hatékony működése a kez-

deti zökkenőket követően már érzékelhetővé vált. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a be-

avatkozásokat az állomány a legjobb tudása szerint számolta fel, hajtotta végre, a beérkezett 

visszajelzések alapján az állampolgárok  egyre nagyobb megelégedésére. A készenléti 

szolgálatot ellátó állomány tűzoltási és műszaki mentési tevékenységére, a munkavégzés 

hatékonyságára, minőségére panasz, kifogás nem érkezett.  

A szolgálati csoportok irányítását végző, azok tevékenységéért közvetlenül felelős 

szolgálatparancsnokok, rajparancsnokok, szerparancsnokok az elméleti és gyakorlati 

feladatok végrehajtása, a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység irányítása, és a 

szolgálatszervezési feladatok terén a szakmai elvárásoknak megfelelően tevékenykedtek, de 

ugyanez mondható el a beosztott tűzoltói, a gépjárművezetői, és az ügyeleti szolgálatot ellátó 

állomány munkavégzéséről, hozzáállásáról. Az eseményekhez történő kivonulásnál a riasztási 

fokozatok megválasztása minden esetben helyesnek bizonyult, a beavatkozások gyorsan és 

szakszerűen lettek végrehajtva. 

 A készenléti szolgálatot (24/48 órás  munkarendben) ellátó állomány, illetve a hivatali (8 

órás) munkarendben dolgozók létszáma 2013-ban: 

Készenléti állomány:  

rendszeresített létszám: 57 fő (3x19 fő/szolgálati csoport)  

szolgálati létszám (ténylegesen meglévő: 54 fő)  

Hivatali munkarendben dolgozó: 

1 fő parancsnok, 1 fő műszaki biztonsági tiszt  

 Szolgálatszervezés szempontjából adódtak problémák, hiszen jelenleg Dabas Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság állományából 3 fő hiányzik.  Természetszerűleg ez a hiány nem veszé-

lyeztette a készenléti szolgálat ellátását.  

 

Szabadterületi tüzek 

 

Az éghajlati viszonyokban bekövetkezett jelentős változás, az utóbbi évek nyári időszakában 

tapasztalt aszályos, száraz időszakok kedvezően befolyásolják az erdőtüzek kialakulását, azok 

feltételeinek megteremtését. 

Az elmúlt évek során a működési területünkön megnövekedtek az erdőterületekhez köthető 

tűzesetek és rossz terepviszonyok közötti szabadterületen keletkezett tüzek száma. 

Jellegzetessége ezeknek a tűzeseteknek, hogy a Dabas HTP működési területén a környékre 

jellemző laza szerkezetű, vagy éppenséggel ingoványos talaj lehetetlenné teszi a gépjármű-

fecskendővel való megközelítést. Ezeken a területeken való tűzoltás több esetben nagy távol-

ságok gyalogos megközelítésével, kéziszerszámok használatával történik.  Gyakorta nem tu-

dunk kellő hatékonysággal beavatkozni, mivel számtalan esetben tapasztaltuk, hogy a nagy-

tömeggel rendelkező gépjárműfecskendők a laza homoktalajon gyakorlott járművezetőkkel is 

elakadnak.  
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A működési területen az alábbi megoszlású erdőterületek találhatók, lakóhelyekre és 

tulajdonra lebontva, a Dabasi Földhivatal kimutatása alapján: 

 

 Település 
Erdőgazdaság tulaj-

dona (ha) 
Egyéb tulajdon (ha) 

 Alsónémedi 20 287 

 Bugyi 373 669 

 Ócsa 1103 1291 

 Inárcs 406 335 

 Kakucs 74 368 

 Újhartyán 174 424 

 Újlengyel 113 763 

 Dabas 570 1091 

 Hernád 78 750 

 Örkény 328 571 

 Pusztavacs 5034 593 

 Tatárszentgyörgy 403 1385 

 Táborfalva 29 643 

  Összesen: 8705 ha 9170 ha 

  Együttes terület: 17875 ha 

 

 

Erdőterületek tulajdoni megoszlása, lakóhelyenként, a Dabas HTP működési területén 

 

NEFAG Pusztavacsi Erdőgazdaság 
A működési területünk egyik legnagyobb erdősített területe, amely szám szerint 5034 ha. Eb-

ből egy tömbben 4800 ha. található Pusztavacs község határában. A területet a tűzoltóságunk 

szempontjából 5 település fogja közre: Dabas, Tatárszentgyörgy, Hernád, Örkény, Pusztavacs.  

 

NEFAG Monori Erdészet  
10.000 ha. erdősített területéből kb. 4500 ha. tűzvédelmét tűzoltóságunk látja el, Ócsa, Inárcs, 

Kakucs, Újhartyán, Újlengyel települések térségeiben.  

 

HM” BUDAPESTI ERDŐGAZDASÁG RT 
Szintén működési területünkön található a Magyar Honvédség Táborfalvai, kiemelt jelentősé-

gű lőtere. Ezen terület nagysága 10.000, ha., amiben 4200, ha. erdőterület található. A lőtér 

hét község határában helyezkedik el (Ladánybene, Kunpeszér, Táborfalva, Örkény, Tatár-

szentgyörgy, Dabas, Bugyi). A talaj többségében homokos, laza szerkezetű, így a terepen való 

járműközlekedés nehézkes a tűzoltó járműveknek. A terület hossza kb. 25 km, szélessége kb. 

4 km.  
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2013.07.16-2013.09.02 terjedő időszakban összesen 22 alkalommal kellett kivonulni tűz-

esethez!!! 

A keletkezett tüzek oltása az egyedi terepviszonyokból, helyi sajátosságokból adódóan, ne-

hézkes. A legnagyobb probléma a tűz helyszínének a megközelítéséből, oltóanyag helyszínre 

juttatásának megoldatlanságából adódik. A lőteret ugyanis nehéz páncélozott harci járművek 

is használják, ennek következtében az amúgy karbantartott közlekedési utak mélyen kijártak, 

sok lövészárok húzódik keresztül-kasul, akadályoztatva ezzel a nehéz tűzoltó gépjárművek 

tűzhöz való odajutását. 

Gondot jelent továbbá a magántulajdonban lévő erdők elhanyagoltsága (járhatatlan utak, nyi-

ladékok, árkolással teszik megközelíthetetlenné a helyszínt). 

A beavatkozó személyi állomány ezeken a területeken hosszú órákon keresztül végzi a kárfel-

számolást kézi erővel és eszközökkel. Ezek a beavatkozások létszámigénye nem jelentős, 

ezért az esetek során egy rendszerbeállított erdőszer mellett jelentős kárnövekedés nélkül len-

nénk képesek a tűzesetek felszámolására.  

 

Oktatás, képzés 

 

A továbbképzés, kiképzés gerincét a készenléti szolgálatot ellátó állomány éves kiképzési 

terve, gyakorlatterve, valamint a tűzoltás vezetésére jogosultak, az ügyeletesek és a 

gépjárművezetők továbbképzési terve alkották.  

Elsődleges cél az éves kiképzési terv összeállításánál, hogy a képzés tematikája vegye 

figyelembe a helyi körülményeket, veszélyforrásokat, sajátosságokat, mint például a területi 

elhelyezkedés, földrajzi viszonyok, szélsőséges időjárási tényezők következményei, veszélyes 

ipari üzemek, közlekedés terén bekövetkezett változásokat, fokozott figyelmet szenteljen a 

legújabb beavatkozási módszerek, eszközök megismerésének, valamint kiemelt területként 

foglalkozzon a központi, illetve területi szervek által kiadott intézkedésekkel. 

A tűzesetek, műszaki mentések felszámolását végző állomány elméleti és gyakorlati 

ismereteinek szinten tartása, bővítése mellett hangsúlyos terület volt a megfelelő fizikai 

állóképesség megszerzése. 

 Az éves kiképzési terv meghatározta, hogy naponta, hetente mennyi óraszámot kell kötelező 

jelleggel az elméleti és a gyakorlati képzésre fordítani, de lehetőséget biztosít további 

foglalkozások megtartására is.  

A helyismereti foglalkozásokat és a szituációs begyakorló gyakorlatokat minden esetben 

megtartottuk, az ütemezés szerinti létesítményben, biztosítva ezzel a készenléti szolgálatot 

ellátó állomány helyismereti készségének fejlesztését, elősegítve ezzel a biztonságosabb és 

hatékonyabb munkavégzést. 2013-ban 6 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot tartottunk, 

mindhárom szolgálati csoportnak 1-1 nappalit, valamint éjszakait. A szolgálati csoportok ösz-

szesen 12 szituációs begyakorló gyakorlaton vettek részt. A személyi állomány beriasztására 

berendelési terv alapján 1 alkalommal került sor. A gyakorlatok során az állomány a kapott 

szerelési feladatot megfelelő 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 képzési tematikában 

jelentős szerepet kap a beavatkozói állomány fizikai állóképességének szinten tartása és 

fejlesztése, aminek fokozott jelentősége van az  a hosszantartó tűzesetek, műszaki mentések 

felszámolása, de a mindennapi munkavégzés során is. Ez irányú felkészülés eredményességét 

hivatott elősegíteni a továbbképzési tervben szereplő kötelező sport-foglalkozás, valamint a 

városi és megyei, országos szintű tűzoltósport és sportrendezvényeken való részvétel. A 

személyi állomány kiképzésének, továbbképzésének színvonala, minősége az értékelt 

időszakban kiválóan megfelelt a szakmai elvárásoknak. 
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 Az állomány a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Pest Megyei Katasztró-

favédelmi Igazgatóság és a Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség által szervezett tovább-

képzéseken részt vett, a szükséges ismereteket elsajátította. A BM Katasztrófavédelmi Okta-

tási Központ (BM KOK) által indított szaktanfolyamokra az igényeknek megfelelően folya-

matosan iskolázunk be az állomány tagjait. 

 

Technikai helyzet 

 

A rendelkezésre álló gépjármű állománnyal a HTP a működési területén ellátta mindennapi 

feladatait. Gondot jelentett a gépjárművek karbantartása, javíttatása, mivel ezeket a szaktevé-

kenységeket központi meghatározás alapján csak a BM HEROS javítóműhelyekben lehet el-

végeztetni, igen jelentős átfutási idővel.  

 

 

A HTP gépjárműállományában a 2013-as évben változás nem történt. 

 

Sorszám Típus 

Forgalmi 

rendszám 

Gyártási 

év   

1 MB RB 2000 AT GRY-231 1999 gjmf. 

2.   RS FS Midlum 2000 JTA-220 2005 gjmf. 

3.   RS Kerax 6800 JZY-750 2007 vízszállító 

4.   VW Transporter CNR-072 1993 gyorsbeavatkozó 

5.   VW Passat LTP-274 2005 ügyintéző 
2. sz. táblázat: Szerállapot 2013. 

 

Az állomány egyéni védőeszközzel, védőfelszereléssel való ellátottsága 2013-ban biztosí-

tott volt. Rendelkeztek az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzéshez szük-

séges eszközökkel, felszerelésekkel.  

 Az egyéni és csapat védőeszközök a tűzoltási, kárelhárítási munkálatok végzése során foko-

zatosan elhasználódtak, tönkrementek, védelmi képességük csökkent, ezért azok cseréjére, 

utánpótlására vonatkozó igényünket a megyei igazgatóság felé folyamatosan jelentettük. Eze-

ket a lehetőségekhez mérten meg is kaptuk.  Továbbra is problémát jelent, hogy a parancs-

nokság mindössze két vegyvédelmi öltözettel rendelkezik, amelyek felülvizsgálata nem lehet-

séges mivel kihordási idejük végére értek. 

 

 

Polgári védelmi feladatok 

  

 A Polgári védelmi feladatok teljesítése során a veszélyforrásoknak a feltérképezése megtör-

tént. Naprakész adatbázis és a mögötte álló technikai háttér áll rendelkezésre annak érdeké-

ben, hogy az esetleges káreseményeket meg lehessen előzni, vagy alkalomadtán hatékonyan 

kezelni.  

   A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény (Kat.), valamint a Kat. végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. 

rendelet (Kat. Vhr.) alapján végrehajtásra került a HTP illetékességi területéhez tartozó tele-

pülések katasztrófavédelmi besorolása. Valós kockázatfelmérés és elemzés által reális kataszt-

rófavédelmi besorolást kaptak a települések. A kockázatfelmérés és elemzés eredményei be-

építésre kerültek a települési szintű veszélyelhárítási tervezés rendszerébe.  
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A HTP állománya számos olyan rendezvényen vett részt a lakosságfelkészítési teendőkben 

közreműködve, ahol bemutatók illetve előadások tartásával is igyekeztek felhívni a figyelmet 

a mindennapok katasztrófavédelmi kötelezettségeire.  

A jövő nemzedékének nevelésében is aktív szerepet vállal a parancsnokság azzal, hogy 2013-

ban 3 közszolgálatot ellátó fiatal mentorálásában működött közre. 

Káresemények felszámolása során illetve ezek után jelentős lakosságvédelmi intézkedésre 

nem került sor, azonban kijelenthető, hogy a beavatkozói állomány és a helyi szervezetek kö-

zötti együttműködés minden esetben példaértékű volt. A 2013-as árvízi védekezésben a HTP 

állományából 51 fő vett részt, míg a fennmaradó állomány folyamatos 24-24 órás munka-

rendben biztosította a működési terület mentő- tűzvédelmét.  

 

 

Fegyelmi helyzet 

 

A fegyelmi helyzet kedvezően alakult, a 2013-as évben egy fegyelmi eljárás indult. 

 

Alkalmassági vizsgálat 

 

Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai 

alkalmasságáról, közalkalmazotti és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a 

szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról 

szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelettel szabályozott foglalkozás-

egészségügyi orvosi vizsgálatokat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság területileg ille-

tékes Orvosi csoportja végezte.  Az időszakos orvosi felülvizsgálatra kötelezettek „Alkalmas” 

minősítést kaptak. 

Az időszakos orvosi felülvizsgálatot követően az állomány fizikai állapotfelmérése ősszel 

megtörtént, a követelményeknek mindenki megfelelt. Az OKF pszichológiai csoportjánál az 

igényeknek megfelelően folyamatosan vizsgáztak a gépjárművezető kollégák.  

 

 

Tűzoltó laktanya 

 

 A HTP régi korok emlékét őrzi. Szertára nem a XX. század technikájának készült sem felsze-

reltségben sem méreteiben. A szertár belmagassága nem teszi lehetővé nagyobb víztartállyal 

rendelkező fecskendők (Pl.: MB TLF 4000) parkoltatását. A használati meleg víz rendszere  

2013 évben gyors javításon esett át mivel nem tudta kielégíteni a beavatkozó állomány tisz-

tálkodásánál felhasznált meleg víz mennyiségét. A készenléti állomány ruházati szekrényének 

ellátottsága nem megfelelő. Mennyisége kevés, szolgálati csoportokban előfordul olyan, hogy 

a szekrényen 2 fő osztozik. Az étkező illetve annak felszereltsége is kissé hiányos. A hűtő-

szekrényeink elavultak kapacitásuk nem megfelelő. Szükséges lenne csoportonként 1db hűtő-

szekrény beszerzése. A tűzoltóság villamos energia rendszere régi, az akkori energia felhasz-

nálásra volt tervezve és kialakítva. Ezért elmondhatjuk, hogy a rendszer idejét múlt, több 

esetben előfordult, hogy a reggeli munkafelvételnél (8 órás) az elektromos rendszer nem bírta 

a terhelést és áramkimaradást okozott. Szükséges lenne az elektromos hálózat felújítása. Nagy 

problémát okoz a tűzoltóság fűtés rendszerének elavultsága, ami a téli hónapok energia szám-

láinál jelentkezik.  

 Összességében ki kell jelenteni, hogy a parancsnokság épületének állapota még az elfogadha-

tó szinten van, azonban számos helyen szorulna felújításra. Sok olyan munkát kéne elvégezni, 

melyek az állomány munkakörülményeit nagy mértékben tudnák javítani. Ezen a téren - a 

kiképzés és a napi feladatok mellett- az állomány szívesen elvégzi szinte az összes teendőt, 
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amennyiben a munkálatokhoz szükséges anyagi, tárgyi feltételek megteremtésében a jogsza-

bályi kereteken belül segítséget kapnának. Ilyen munkálatok lennének a vakolási, festési, szi-

getelési stb. munkák. 

 

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 

 

 A HTP működési területén nem található Önkéntes Tűzoltó Egyesület, bár vannak jelek meg-

alakítási szándékra egyes településeken. Velük a kapcsolatot igyekszünk felvenni és törekvé-

sükben minden téren megadni a maximális segítséget.  

 

 

Együttműködés 

 

 Feladataink ellátásához nélkülözhetetlen volt az együttműködés a társszervekkel, a mentők-

kel, a Magyar Közút Nonprofit Zrt, az áramszolgáltatókkal, a vízszolgáltatókkal, a gázmű-

vekkel valamint különböző szolgáltatók szakembereivel. Mindennapos kapcsolatot tartottunk 

a rendőrség, az OMSZ, a Nemzeti Adó és Vámhivatal vezetőivel, kollégáival. 

 Érvényes együttműködési megállapodásaink vannak a területünkön lévő honvédségi létesít-

ményekkel, azonban ezen a téren komoly változásokra van szükség, hiszen a megállapodások 

betartása terén komoly hiányosságok merültek fel, amit mutat a nyári időszak számos kiemelt 

káreseménye is.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Értékelés 

 

 A 2013-as év hasonló kihívást jelentett a HTP minden egyes dolgozójának az előző évekhez 

viszonyítva. A tapasztalt, képzett állománynak köszönhetően megbirkóztunk minden egyes 

feladattal. A munkatervben foglalt, valamint az év közben adódó feladatokat a legjobb tudá-

sunk szerint végrehajtottuk. Az elvégzett munkánk során a társszervekkel más szervezetekkel, 

önkormányzatokkal, intézményekkel, felügyeleti szervekkel, civil szervezetekkel törekedtünk 

a jó együttműködésre. A működési területünkön található önkormányzatokkal, önkéntes tűzol-

tó egyesületekkel jó kapcsolatot tartottunk fenn, melyre a következő években is törekedni 

fogunk. A személyi állomány példamutató munkájára, támogatására továbbra is szüksége lesz 

annak a 16 településnek és lakosainak, akik joggal várják el a lehető legmagasabb színvonalú, 

gyors és szakszerű segítséget, amit 2013-ban már joggal el lehet várni.   

A későbbiek folyamán meg kell találni azokat a lehetőségeket, ahol a színvonalat jobbítani 

lehet. Törekedni kell, hogy a helyi önkormányzatokkal a kapcsolatot minél inkább elmélyít-

sük és javítsuk, mert a ránk váró kihívásokat csak közös munkával lehet legyőzni.  

Az állampolgárok biztonságérzetét azzal tudjuk leginkább növelni, hogy megerősítjük bennük 

azt a tényt, miszerint minden kihívásra a megfelelő szintű válaszlépésre vagyunk képesek. 

Fentiek tudatában kell és fogjuk is megtervezni a 2014-es esztendő teendőit.  

 

 

 


