
65 

 

 

I. évfolyam, 1. szám – 2016. március 

 

 

 

Bérczi László 
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Absztrakt 

 

Bevezetés: A szerző a mentő tűzvédelem egy lényeges elemét, az önkéntes tűzoltó 

egyesületek munkáját, feladatait mutatja be. Módszer: a történeti áttekintés után a jogszabályi 

háttér ismertetésére kerül sor, majd a működési feltételeket hatékonyabbá tevő 

együttműködési megállapodások tartalma és a beavatkozások számának alakulása kerül 

elemzésre. Eredmények: a szerző rámutat, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek milyen 

hatékonysággal képesek feladataikat megoldani, így igazolja tevékenységük jelenlegi 

létjogosultságát és a fejlesztés jövőbeni előnyeit.  

 

Kulcsszavak: önkéntes tűzoltó egyesületek, tűzoltás, műszaki mentés, együttműködés  
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OPERATING CONDITIONS AND TASKS OF VOLUNTEER 

FIREFIGHTER ASSOCIATIONS 

 

Abstract 

 

Introduction: The author describes operating conditions and tasks of volunteer firefighter 

associations, an essential part of firefighting operations. Methods: Following a short historical 

overview, the legal background is examined. Next, cooperative agreements making operating 

conditions more effective and the figures related to interventions are analysed. Results: The 

author assesses the efficiency with which volunteer firefighter associations are able to 

perform their tasks, thus justifying their raison d'etre and the benefits of future developments. 

 

Keywords: volunter firefighter associations, firefighting, technical rescue, cooperation 

 

 

TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS 

 

A nomád életmódot folytató magyar nemzetségeket a tűz csak ritkán fenyegette. A Kárpát-

medencében való letelepedést követően viszont megváltozott a helyzet: a zárt települések, a 

korabeli építőanyagok, a zsúfolt építkezések megnövelték a tűzesetek számát. A tűz elleni 

védekezés közösségi feladattá vált. Európa más államaihoz hasonlóan a középkori magyar 

tűzvédelem is lassan fejlődött, melyben a feudális társadalom általánosan érvényesülő hibái – 

mint például a zsúfolt, és ez által tűzveszélyes területektől távol lakó, anyagi javakkal 

rendelkező földesurak áldozatkészségének hiánya – is szerepet játszottak. 

 

I. (Szent) István király, a magyar államiság megalapítója már rendelkezést hozott arról, hogy 

„Ugyan a papok meg az ispánok hagyják meg mindenfelé a falusbiráknak, hogy 

vasárnaponként az ő felszólitásokra minden ember, nagyja és apraja, férfia s asszonya, mind 

templomba menjen, kivéve azokat, a kik a tűzhelyet őrzik.”  Ez a rendelkezés az első magyar 

tűzvédelmi előírásnak tekinthető. 

 

A tüzek őrzése mellett I. István a gyújtogatásokról is szigorú intézkedést hozott, mely szerint 

„Végeztük: hogy ha valaki más ember épületeit ellenségeskedésből felgyujtja, állassa helyre 



67 

 

az épületeket, és valami házi eszköz odaégett, fizesse meg, és annakfelette adjon tizenhat 

tinót, ki összevéve hatvan ezüst pénzt ér.”  A gyújtogatások valóban gyakori problémát 

jelenthettek, hiszen nemcsak, hogy törvényi szabályozást hoztak ellene, de a gyújtogató 

büntetése az épület helyreállítása, és a kárba veszett berendezések megfizetése mellett 

további, jelentős mértékű kárpótlást is magában foglalt. A későbbi századok során a 

törvények már nem csak a gyújtogatókra, hanem az azzal fenyegetőzőkre is súlyos, esetenként 

halálbüntetést mértek. 

 

Az első komolyabb tűzvédelmi intézkedések a városi polgárság kialakulásával egyidejűleg 

jelentek meg. A tűzoltás a céhek, kézműves szervezetek és a lakosság közös feladata volt, a 

tüzek oltása a külföldi tapasztalatokkal rendelkező céhtagok irányítása mellett zajlott. 

Ugyanakkor az alkalmazott technikai eszközök – egyszerű vödrök, létrák, kéziszerszámok – 

fejletlensége miatt a lakosság egy nagyobb tűzzel szemben csak kevés sikerrel vehette fel a 

harcot. 

 

A XVII. században a diák-tűzoltóságok megalakulásával jelentek meg az első, önkéntes 

alapon szervezett tűzvédelmi erők, melyek közül a debreceni és a sárospataki kollégium diák-

tűzoltói emelkedtek ki. A diákok eleinte csak a kollégiumok területén, belső udvarán 

tevékenykedtek, illetve tartottak váltásos éjjeli őrjáratokat, míg az 1600-as évek vége körül 

már a városban támadt tüzek oltásában is komoly szerepet töltöttek be. 

 

A középkor évszázadai során megjelent, különböző tiltó és szabályozó rendelkezések ellenére 

is egyik tűzeset követte a másikat, így a XVIII. század elejére már az országgyűlés is 

kötelességének érezte, hogy komolyabban foglalkozzon a tűzvédelem kérdésével. Az 1723-

ban megjelent II. dekrétum a közigazgatás megoldandó feladati közé sorolta a tűzvédelmet. A 

törvény kihirdetése után évtizedekig nem történt változás, sem a tűzvédelem szervezete, sem 

felkészültsége nem vált megfelelővé. Ezért 1788-ban II. József olyan országos tűzoltalmi 

intézkedést – Tűzrendészeti Pátenst – adott ki, amely négy csoportba osztotta a feladatokat: 

megelőzés, tűzjelzés, tűzoltás teendői, az építkezésben alkalmazandó tűzvédelmi 

követelmények. II. József pátense a tűzvédelem szakmai felosztásának alapja napjainkban is. 

 

Egészen a XIX. század közepéig a tűzoltást a céhek tagjai végezték és irányították. Európában 

az első önkéntes tűzoltó szervezetet az akkor még a Magyar Királysághoz tartozó Aradon 

hozták létre 1835-ben. A szabadságharc következményeként a Habsburg-önkényuralom 
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sokáig nem engedélyezte az önkéntes tűzoltó-egységek működését, így a Soproni Tűzoltó- és 

Tornaegylet csak 1866-ban, míg a Pesti Tűzoltó-egylet, illetve a főfoglalkozású (hivatásos) 

tűzoltóság 1870-ben – mindkettő Gróf Széchenyi Ödön vezetésével – kezdhette meg 

működését. Ezt követően már sorra alakultak más városokban, falvakban és községekben is a 

különböző tűzoltó egyletek és egyesületek, valamint tűzoltóságok. 

 

A XIX. század végén a technikai fejlődésnek és a hatékonyabb eszközöknek köszönhetően a 

tűzoltó szervezetek már nagyobb hatékonysággal működhettek, mint a céhek, iparosok 

tűzoltásra kötelezett tagjai, ezért jelentős anyagi támogatásban is részesültek a településektől. 

Az anyagi támogatás ebben az időszakban jelenik meg először a magyarországi tűzoltóságok 

történetében. 

 

A XIX. század utolsó évtizedei és a XX. század első évtizede a hivatásos és önkéntes tűzoltó-

egységek létszámának növeléséről, technikai eszközeik bővítéséről ismertek. A két 

világháború jelentősen visszavetette az önkéntes tűzoltó szervezetek működését, 

hadrafoghatóságát is. A háborúknak rengeteg önkéntes tűzoltó is áldozatává vált, melynek 

következményeként nem minden településen szervezték újjá a tűzoltó egyesületeket. Az 

állami tűzoltósági rendszer kiépítésével, a központi irányítással új irányvonalat vett a 

tűzvédelem és a tűzoltóság fejlesztése, melyben a megmaradt önkéntes tűzoltó szervezetek 

szerepe háttérbe szorult. Az önkéntes tűzoltó mozgalom az 1970-80-as évekre sok helyen 

megtorpant, több helyen megszűntek az egyesületek, és csak az igazán elkötelezett 

személyeknek volt betudható, hogy számos helyen sikerült megőrizni a hagyományokat és 

fenntartani a működőképességet. 

 

A rendszerváltás az önkéntes tűzoltó egyesületekre is kedvezően hatott, hiszen a társadalmi 

szervezetek helye, szerepe újra átértékelődött, és a megváltozott társadalmi körülmények 

között ismét fontos szerepet kapott az önkéntesség a tűzvédelem területén is. Ez számos más, 

önszerveződő tevékenységnél is érezhetően kidomborodik, a helyi közösségek munkáját 

kölcsönösen elősegítheti [1].  
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ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEK HELYE, SZEREPE NAPJAINKBAN 

 

Az önkéntes tűzoltó egyesületek önálló jogi személyiséggel rendelkező társadalmi 

szervezetek, melyekben az egyesületi tagok önként, fizetség nélkül, szabadidejükben vállalják 

feladataikat. Az önkéntes tűzoltó egyesületek működésében általában a helyi hagyományok 

ápolása, a közösség összetartása, a fiatalok nevelése is célként jelenik meg a tűzvédelmi 

tevékenységek mellett, de az egyesületek gyakran polgárőr, településőr feladatokat is ellátnak.  

A tűzoltási, műszaki mentési, tűzmegelőzési feladatokban való közreműködésük feltétele a 

működési terület szerinti hivatásos tűzoltósággal kötött együttműködési megállapodás, hiszen 

ezen feladatok ellátásához nélkülözhetetlen a megfelelő szakmai irányítás és felügyelet.  

 

Az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzmegelőzési tevékenységük során tájékoztatják a 

lakosságot az aktuális tűzvédelmi feladatokról, valamint más hasznos információt is 

megoszthatnak a helyi megelőzés elősegítése érdekében. 

 

 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

 

Az önkéntes tűzoltó egyesületek működését szabályzó jogszabályok és szakmai utasítások. 

 

 A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 

 

 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 

XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 

 

 

Figyelemmel arra, hogy a tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok ellátása, 

speciális erő- és eszközigényt, továbbá elkötelezettséget igényel a Ttv. elő írja, hogy a 

tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásában való közreműködést az egyesület 

alapszabálya célként rögzítse. A Ttv. meghatározza az önkéntes tűzoltó egyesületek 

szakfeladatait, valamint hogy a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületek a vállalt 

tevékenységi területükön önállóan is végezhetnek szaktevékenységet. 
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Az önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenysége során a tűzmegelőzés körében 

tájékoztathatja a lakosságot az időszerű tűzvédelmi feladatokról, a lakosság részére 

tűzvédelemmel kapcsolatos más információs tevékenységet végezhet. 

 

A közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenysége során a tűzoltási és műszaki 

mentési tevékenység körében 

- az általa észlelt segélykérést továbbítja a hivatásos tűzoltósághoz vagy az önkormányzati 

tűzoltósághoz, 

- a hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság helyszínre érkezéséig minden tőle 

elvárhatót megtesz a tűz továbbterjedésének megakadályozására, a tűz oltására, a sérült 

vagy egyébként veszélyben lévő személyek részére történő segítségnyújtásra, a balesetek 

megelőzésére, 

- az eseményt észlelőket a helyszínen maradásra, a helyszínen tartózkodókat az általános 

segítségnyújtási kötelezettség körében a segítségnyújtásban való közreműködésre kérheti 

fel, 

- a hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság helyszínre érkezését követően a tűz 

oltásában, illetve a műszaki mentésben a tűzoltásvezető intézkedésének megfelelően 

működik közre. 

 

Beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületre a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesületre 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel: 

- a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője jóváhagyásával a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetőjével kötött megállapodás alapján – a 

közreműködő önkéntes tűzoltó egyesületre vonatkozó tevékenységen túl – a vállalt 

tevékenységi területen önállóan végez tűzoltási, műszaki mentési feladatokat, 

- az együttműködési megállapodásban az önállóan ellátott szaktevékenység ellátásának 

módjáról külön kell rendelkezni, 

- a rendvédelmi szervek kártérítési felelősségéről rendelkező jogszabályokat az önállóan 

beavatkozó tűzoltó egyesületekre is alkalmazni kell. 

 

A tűzoltási és műszaki mentési feladatok egységes végrehajtását szolgáló szabályozók: 

- a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól szóló 

39/2011. (XI. 15.) BM rendelet; 

- az 5/2014. (II. 27.) BM OKF utasítás a Tűzoltás-taktikai Szabályzat kiadásáról; 
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- a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató Műszaki Mentési Műveleti 

Szakutasításáról szóló 124/2011. számú intézkedése, 

- az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és 

felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól szóló 2/2013. számú BM OKF utasítás, 

- az önkéntes tűzoltó egyesület önálló beavatkozásának feltételeiről és a beavatkozó 

önkéntes tűzoltó egyesület (önkéntes tűzoltóság) tevékenységéről szóló 2/2014. számú 

BM OKF utasítás, 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK 

 

A Ttv. lehetővé teszi, hogy az önkéntes tűzoltó egyesület a szaktevékenység végzésére 

írásban megállapodást kössön a hivatásos tűzoltósággal. Az együttműködési megállapodás 

megkötésének megkönnyítése érdekében a Ttv. rögzíti a megállapodás megkötésének, 

tartalmának, megszüntetésének feltételeit. 

 

A közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület a szaktevékenység végzésére írásban 

megállapodást köt a hivatásos tűzoltósággal. 

 

Az együttműködési megállapodás megkötésének feltétele, hogy a közreműködő önkéntes 

tűzoltó egyesület 

- szaktevékenységet irányító tagja a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a 

tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési 

követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló miniszteri rendeletben előírt képesítéssel 

rendelkezik, és 

- működése egyébként megfelel a Ttv-ben meghatározott feltételeknek. 

 

Az együttműködési megállapodás 

- határozatlan időre köthető, mely az önkéntes tűzoltó egyesület részéről az együttműködési 

megállapodásban meghatározott határidővel írásban indokolás nélkül felmondható. 

- megkötését, annak megszüntetését a hivatásos tűzoltóság székhelye szerint illetékes 

hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervének kell jelenteni. 
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Az együttműködési megállapodást 

- a hivatásos tűzoltóság írásban, azonnali hatállyal csak akkor mondhatja fel, ha az 

együttműködési megállapodás megkötésének bármely feltétele a továbbiakban már nem 

áll fenn, vagy a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület a jogszabályokban foglalt 

előírásokat ismételten vagy súlyosan megsérti, 

- bármely fél megfelelő indokolással, írásban, azonnali hatállyal felmondhatja, ha a másik 

fél az együttműködési megállapodásból folyó kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan 

megszegi. 

 

Az együttműködési megállapodásban rögzíteni kell: 

- a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesületnek a szaktevékenység ellátására vonatkozó 

kötelezettségvállalását, különösen az annak érdekében vállalt szolgálati rendjét, 

értesíthetőségének módját, szakmai igénybevehetőségének körét, és azt, hogy a 

közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület a szaktevékenységet milyen földrajzi területen 

látja el (a továbbiakban: tevékenységi terület), 

- a hivatásos tűzoltóság részéről a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület 

szaktevékenysége ellátásának elősegítésére vonatkozó kötelezettségvállalást, így 

különösen a szakmai továbbképzés, gyakorlat szervezését a közreműködő önkéntes 

tűzoltó egyesület részére, az időszerű tűzvédelmi feladatokra vonatkozó, a közreműködő 

önkéntes tűzoltó egyesület tűzmegelőzési tevékenységéhez, a lakosság tájékoztatásához 

szükséges adatoknak a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület rendelkezésre 

bocsátásának rendjét,  

- a közreműködő önkéntes tűzoltó egyesületet tevékenységi területén keletkezett tűzesetről, 

műszaki mentésről, katasztrófáról való kölcsönös értesítés rendjét. 

 

A közreműködő önkéntes tűzoltó egyesület 

- a megállapodásban vállalhatja, hogy kivételes esetben – a hivatásos tűzoltóság kérésére – 

tevékenységi területén kívül is végez szaktevékenységet. 

- a szaktevékenység ellátásáért díjazást nem köthet ki. 

 

A hivatásos tűzoltóság a vele megállapodást kötő közreműködő tűzoltó egyesületnek 

támogatást nyújthat. 
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Az együttműködési megállapodás részletes szabályait és a minta dokumentumokat az 

önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének 

katasztrófavédelmi feladatairól szóló 2/2013. (V. 17.) BM OKF utasítás tartalmazza.  

 

Az együttműködési megállapodás kategóriáját az ÖTE rendelkezésre álló erő-, 

eszközállománya határozza meg az alábbiak szerint: 

- I. kategória: az ÖTE rendelkezik megkülönböztető jelzéssel ellátott tűzoltó gépjárművel 

és szaktevékenységét rendszeresített, bevizsgált szakfelszerelésekkel látja el. 

- II. kategória: az ÖTE rendelkezik tűzoltó gépjárművel vagy olyan megkülönböztető jelzés 

nélküli gépjárművel, ami alkalmas tűzoltáshoz és műszaki mentéshez szükséges 

szakfelszerelések, oltóanyag, tűzoltó személyzet szállítására, illetve a szaktevékenységét 

nem rendszeresített és bevizsgált szakfelszerelésekkel látja el. 

- III. kategória: az ÖTE tűzoltó gépjárművel és a II. kategóriának megfelelő gépjárművel 

nem rendelkezik, és a szaktevékenységét nem rendszeresített és bevizsgált 

szakfelszerelésekkel látja el. 

- IV. kategória: az ÖTE szaktevékenységet nem végez, ifjúságnevelő és hagyományőrző 

tevékenységét aktívan látja el. 
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1. ábra: együttműködési megállapodások számának alakulása. Forrás: BM OKF adatbázis 
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Hazánkban a kb.: 1000 bejegyzett egyesület közül a hivatásos katasztrófavédelmi szervek 

adatai szerint 592 működik. Közülük 471 egyesület kötött - 65 db I., 299 db II., 91 db III. és 

16 db IV. kategóriájú - együttműködési megállapodást hivatásos tűzoltósággal és 121 olyan 

egyesület is működik, melyek még nem kötöttek megállapodást. 

 

62 202 120

57 285 81

58 289 86

59 288 88

65 299 91 16

0 100 200 300 400 500

2013. február

2013. május

2013. november

2014. február

2014. május

Együttműködési megállapodások száma kategóriák szerint

I. kategória II. kategória III. kategória IV. kategória
 

    2. ábra: együttműködési megállapodások száma kategóriák szerint. BM OKF adatbázis 

 

 

BEAVATKOZÓ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEK 

 

A Ttv. 2013. évi módosításával megteremtettük a jogszabályi hátterét annak a lehetőségnek, 

hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek a vállalt tevékenységi területükön önállóan is 

végezhessék a szaktevékenységüket. A beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesületi működésre 

elsősorban a fehér foltokon lévő egyesületekre számítunk, akik meghatározott 

káreseményeknél (szabadtéri tűzesetek, vízszívatások, fakidőlések, közvetlen életveszéllyel 

nem járó káresetek, stb.) a kapott riasztás után kivonulnak a helyszínre és a hivatásos erők 

jelenléte nélkül, tűzoltás vezetői jogokat és kötelességeket gyakorolva végeznek tűzoltói 

szaktevékenységet, ami nagymértékben növeli az adott településeken élők élet- és 

vagyonbiztonságát. A fentiek mellett természetesen a beavatkozókat is megfelelően fel kell 

készíteni a megváltozott feladatrendszer ellátására, amely magában foglalja pl. a különleges 

helyzetekben történő alkalmazás lehetőségét [2] [3], a bizonytalan helyzetekben történő 
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hatékony döntéshozatal képességét [4] [5], a beavatkozás során a saját biztonságuk magas 

szintű szavatolását [6] [7].    

 

A beavatkozás és készenlét részletes szabályait az önkéntes tűzoltó egyesület önálló 

beavatkozásának feltételeiről és a beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület (önkéntes 

tűzoltóság) tevékenységéről szóló 2/2014. (I. 17.) BM OKF utasítás tartalmazza. 

 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerv vezetője (katasztrófavédelmi igazgató) 

tűzoltási és műszaki mentési feladatok önálló ellátására megállapodást köthet az önkéntes 

tűzoltó egyesülettel az általa vállalt területen, ha: 

- teljesíti a rendszerbeállító gyakorlatot; 

- a működési terület szerinti hivatásos tűzoltósággal I. kategóriájú együttműködési 

megállapodással rendelkezik; 

- vállalja az éves minimális készenléti óraszámot (ha az önálló beavatkozói tevékenység 

megkezdése év közben történik, akkor az adott évből hátralévő időszak készenléti 

óraszámát időarányosan kell megállapítani) 

 nappali készenléti időszak  (06:00 - 18:00) minimum: 1500 óra/év 

 éjszakai készenléti időszak  (18:00 - 06:00) minimum: 3000 óra/év  

- a vállalt készenléti időszakban a készenlétben tartott tűzoltó gépjármű és legalább 4 fő 

beavatkozó önkéntes tűzoltó vonultatásáról gondoskodik (a vonuló állomány tagjai közül 

legalább 1 fő rendelkezzen tűzoltás vezetésére jogosító végzettséggel és a tűzoltó 

gépjármű vezetője rendelkezzen érvényes PAV-I vizsgával és az adott tűzoltó gépjárműre 

érvényes kezelői típusvizsgával) 

- rendelkezik az előírt minimum egyéni védőeszközökkel és szakfelszerelésekkel. 

 

Jelenleg Magyarországon - 2014. április 1-e óta - 9 egyesület vállalta az önálló beavatkozással 

járó feltételek teljesítését.  

 

A beavatkozó egyesületek tevékenységének támogatására, szakmai, szervezési feladatainak 

segítésére mentorálási rendszert vezettünk be, amelyhez elkészült a beavatkozó önkéntes 

tűzoltó egyesületek (önkéntes tűzoltóságok) tevékenységét támogató mentori rendszerről 

szóló 3/2014. Főigazgatói Intézkedés. A mentor legalább 5 éves szakmai tapasztalattal bíró 

hivatásos tűzoltó lehet, aki önként vállalja a feladatot és a feladat ellátása valamint a beosztása 
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között nem áll fenn összeférhetetlenség. A mentor az egyesület tagja is lehet. Számukra 

lehetőség van felsőfokú tanulmányok folytatására is [8].  

 

A 9 egyesület 22 településen lát el mentő tűzvédelmi feladatokat, ahol összesen a 776 km2-es 

területén közel 165 ezer lakos él. 

 

Az eltelt időszakban összesen 129 db káresemény (28 tűzeset, 101 műszaki mentés) 

felszámolását hajtotta végre önállóan. 45 esetben vihar és vízkár felszámolást, 28 fakidőlést, 

16 közúti balesetet számoltak fel és 12 alkalommal hajtottak végre személy, illetve állat 

mentést. 12 esetben téves jelzésre vonultak, 13 szabadtéri és 3 épületben keletkezett tüzet 

oltottak el. Beavatkozásaik szakszerűek voltak, a vállalt feladataikat maradéktalanul 

végrehajtották.  

 

2014. IV. negyedévben a feltételek teljesítésétől függően, további 5 db egyesület kezdheti 

meg önálló beavatkozói tevékenységét. 

 

AZ ÖNÁLLÓ BEAVATKOZÁSI JOG KITERJESZTÉSE 

 

A BM OKF célja az önálló beavatkozási jog kiterjesztése, ennek érdekében egy új beavatkozó 

kategóriát hozunk létre, mellyel tovább növeljük a mentő tűzvédelem hatékonyságát. Az új 

beavatkozói kategóriába a vállalt készenléti időt csökkentjük a jelenlegi évi 4500 óráról, 3000 

órára, így több egyesület lesz képes ellátni az önálló beavatkozást.  

 

Az új beavatkozó II. kategória bevezetésével várhatóan még több ÖTE fog önálló 

beavatkozási jogosultságot kapni, ami az állampolgároknak nyújtott gyorsabb segítségen 

kívül, csökkenti a hivatásos tűzoltóságok vonulási terheit.  

 

A jelenlegi követelményrendszer további kedvező módosítását jelenti az előírt külön nappali 

és külön éjszakai készenléti idő megszüntetése. Ahhoz, hogy az előírt készenlétet teljesíteni 

tudják a beavatkozó egyesületek, nem elegendő csak éjszakai időt vállalni, mindenképp 

szükséges a nappali idő vállalása is. Az eddigi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a nappali és 

az éjszakai időszakban eltöltött készenlét fele-fele arányban oszlik meg, ezért nincs szükség a 

két időszakban kötelezően eltöltött idő meghatározására, elegendő csak az összes éves 
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óraszámot előírni. A módosítással egyszerűsödne az adminisztrációs és az ellenőrzési 

tevékenység is. 
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3. ábra: a vállalt készenléti idő viszonyítása az éves óraszámhoz. Forrás: BM OKF adatbázis 

 

A MŰKÖDÉST SEGÍTŐ KÖZPONTI INTÉZKEDÉSEK 

 

Az egyesületek azonnali értesítése érdekében országos szinten kiépítettük az SMS alapú 

riasztási rendszert, így a megyei műveletirányító ügyeletekre beérkezett jelzés fogadását 

követően, a rendszer automatikus értesítést küld az adott területre vonulást vállaló egyesület 

részére. Jelenleg egyesületenként 2 telefonszámra küldünk értesítést, amelyet a későbbiekben 

minimum 6 telefonszámra kívánunk bővíteni, melynek érdekében jelenleg is folynak az 

egyeztetések a telefonszolgáltatóval. További fejlesztési irány, hogy az egyesületek a saját 

értesítési telefonszámukat a KAP rendszeren folyamatosan - akár naponta is - frissíthetik, 

változtathatják. Ennek érdekében megkezdődtek a szükséges informatikai fejlesztéseket.  

 

Az SMS értesítési rendszer bevezetésével az egyesületek azonnal értesülnek az általuk vállalt 

településeken bekövetkező tűz- és káresetekről, így a kiérkezési idő - mint az eredményes 

tűzoltói beavatkozás egyik legfontosabb eleme - csökkenhet. Míg 2012-ben és 2013-ban az 

összes tűzoltói vonulások 5%-ában nyújtottak segítséget az egyesületek, addig az ide évben 

már 3095 vonulásnál tartanak, ami a káresemények (39.672) 8%-a. 
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Az SMS szolgáltatás kibővítésével és fejlesztésével az egyesületek elérhetősége biztosabbá 

válik, a rugalmas rendszernek köszönhetően az a személy fogja megkapni a hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv értesítését, aki ténylegesen, azonnal tud intézkedni az egyesület 

vonultatására. A rendszer fejlesztésével várhatóan növekszik az egyesületek által teljesített 

beavatkozói tevékenység. 

 

Az önálló beavatkozási joggal bíró egyesületek az SMS értesítésen kívül, a vállalt készenléti 

időszakban EDR rádión riasztást kapnak a műveletirányító ügyeletektől. A kárhelyszíni 

kommunikáció elősegítése érdekében az egyesületek az elmúlt években pályázati úton 

igényelhettek EDR rádiókat, amiket a pályázati bíráló bizottság kiemelt szempontként értékelt 

és a lehetőségekhez képest támogatott, így a tűzoltói beavatkozásokkor szükséges 

információszerzési igény és visszajelzési kötelezettség jelentősen javult. 

 

A kormányzat is elismeri az egyesületek fontosságát, kiemelt szerepét, így a korábbi években 

stagnáló 120 millió Ft-os pályázati keretösszeg 2013-ban 220 millióra, 2014. évben 300 

millióra növekedett. Ez a támogatási összeg biztosította a pályázatok magasabb értékű 

teljesítését, valamint az önálló beavatkozási tevékenység finanszírozását. 

 

Az egyesületek tulajdonában, vagy használatában lévő gépjárműveknek, illetve tűzoltói 

szakfelszereléseknek, védőeszközöknek a karbantartása, felülvizsgálata, valamint új 

felszerelések beszerzése komoly anyagi kiadást jelent a szervezeteknek, ezért a BM OKF és a 

Magyar Tűzoltó Szövetség által évente kiírt pályázatokon ezekre a tételekre külön-külön lehet 

pályázni.  

 

2014.évben lezajlott pályázaton az egyesületek benyújthatták az igényeiket üzemeltetési 

költségekre, tűzoltó gépjármű és tűzoltó technika javítás és felülvizsgálatra, EDR rádió 

ellátásra, szertár építésre, felújításra, bővítésre, oktatásra és vizsgáztatásra, valamint védő- és 

tűzoltó technikai eszközökre. A beérkezett 394 pályázat mindegyike részesült támogatásban. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A jól működő önkéntes tűzoltó egyesületeknek fontos szerepe van a megelőzési, tűzoltási és 

műszaki mentési, valamint a helyi lakosságtájékoztatási feladatok ellátásában, az ifjúság 

nevelésben. Tényleges beavatkozási tevékenységük évre-évre növekszik, a napjainkban 

jelentkező egyre gyakoribb katasztrófa-helyzetek felszámolásánál is részt vesznek a 

védekezési, kárelhárítási feladatokban (árvíz, belvíz, nagy kiterjedésű szabadtéri tüzek, 

viharkárok). A segíteni akarás ékes példája volt a 2013. év júniusában végrehajtott dunai 

árvízi védekezés, ahol 150 egyesület, 3500 fővel vett részt és több, mint 60 ezer munkaórát 

töltött a gátakon. 

 

Az egyesületek közreműködő, vagy önálló beavatkozóként vesznek részt a tűzoltói 

szaktevékenységbe. Lényeges különbség a két működési forma között, hogy míg a 

közreműködő egyesület értesítést kap a vállalt területén bekövetkezett káreseményről, addig 

az önállóan beavatkozó egyesület riasztást. A közreműködő egyesület akkor tud részt venni a 

kárfelszámolásba, ha az adott helyen és időben rendelkezésre áll a vonuló létszám és technika. 

A beavatkozó egyesület viszont a vállalt készenléti időben - amit a műveletirányító ügyelet 

figyelemmel kísér - köteles a vonulást megkezdeni és a kárfelszámolást akár önállóan 

végrehajtani, majd az eseménnyel kapcsolatos adminisztratív feladatokat is elvégezni. 

 

Az egyesületek tűzoltási és műszaki mentési tevékenységét, társadalmi szerepvállalását 

erősítik és támogatják a szakmai szabályozók és intézkedések. A Szent Flórián 

Önkéntestűzoltó-portál létrehozásával az önkéntes tűzoltók és egyesületek, naprakész 

információkat kapnak a katasztrófavédelem tevékenységéről és a működéshez szükséges jogi, 

személyi, anyagi és technikai feltételekről. 

 

A BM OKF Magyarország mentő tűzvédelmének fontos elemeként tekinti az önkéntes tűzoltó 

egyesületek feladatellátását. Az egyesületek működési tapasztalatait felhasználva számos 

központi intézkedést vezettünk be, illetve tervezünk bevezetni, mellyel hatékonyabbá tettük, 

valamint tovább erősítjük Magyarország tűzvédelmét. Célunk ezen szervezetek folyamatos 

segítése, támogatása. Működésük és az önkéntesség, a katasztrófavédelem által is támogatott 

társadalmi érték. 
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