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Tisztelt  Képviselő Testület! 

 

 

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága  2010-ben a 

tűzoltásról, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Tv-ben, annak 

módosítására kiadott 2006. évi XCIV törvény  végrehajtására kiadott kormány-, BM, 

majd ÖTM  rendeletekben, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által 

kiadott intézkedéseiben meghatározottak szerint végezte munkáját és teljesítette a 

fenntartó önkormányzatra háruló kötelező közszolgáltatást.  

 

Az elmúlt és az idei esztendő is jelentős változásokat hozott a szekszárdi parancsnokság 

életében, ami személyi, technikai és jogszabályi változásokat egyaránt érintett. 

Elsősorban a tűzvédelmet érintő jogi szabályozó változása motiválta munkákat.  

A 2008-ban kiadásra került a 9/2008. (II.22) ÖTM rendelet, („az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat kiadásáról”) amely 2008 május 22-én lépett hatályba, a 19/2008. (III.28.) 

ÖTM rendelet „ a katasztrófavédelmi szerveknél és az önkormányzati tűzoltóságoknál 

rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról „ szóló rendelet. 

 
-   a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL.   törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvényt (Ket.-novella), mely 

2009. október 1-én lépett hatályba,  

-  193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet  

         az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 
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   -   194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet  

az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének 

részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről 

   -  22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet  

         a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról 

   -  2009. október 1-jei hatállyal módosul a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás         

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket). A közigazgatósági 

hatósági  eljárások során - a jogszabályokban meghatározott kivételekkel - 

biztosítani kell az ügyféllel, más hatósággal és a Hivatali Kapuhoz csatlakozott 

szervekkel, szervezetekkel az elektronikus kapcsolattartáshoz szükséges 

feltételeket. 

    -  57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet  

egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és 

fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi 

alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint 

az egészségügyi alapellátásról 

 
 
Az idei évben megjelent jelentősebb jogszabályok: 

 

     -  15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet 

a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika 

alkalmazhatóságáról 

      -  13/2010. (IV. 30.) ÖM rendelet 

a katasztrófavédelmi szerveknél és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál 

rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 19/2008. (III. 28.) 

ÖTM rendelet, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az 

önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaival kapcsolatos 

munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített 

hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet 

módosításáról 

      -  11/2010. (IV. 28.) ÖM rendelet 

a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú 

szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai 

képzéseiről szóló 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet módosításáról 
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     -  19/2010. (V. 13.) NFGM rendelet  

az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-

műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 

módosításáról 

      - 163/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 

a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi 

tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

 

 
A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága  2010. évi 

munkatervét elkészítettük, s azt Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere 

jóváhagyta, a szakmai felügyeletet ellátó Tm-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

tudomásul vette. A munkatervet kiegészítő mellékletek alapot teremtettek a végrehajtás 

során nélkülözhetetlen folyamatossághoz és naprakészséghez. A munkaterv és a 

kapcsolódó mellékletei valamennyi pontját a megadott határidőre végrehajtottuk, annak 

ellenére, hogy a már említett személyi változások és számos előre nem tervezett, de 

megoldandó feladatok nehezítették munkánkat.  

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága  illetékességi 

területe 26 településre – köztük 3  városra – terjed ki. Az illetékességi területünkön 4 

építési hatósággal korrekt munkakapcsolatban vagyunk. 

 

A tűzmegelőzési-, hatósági-, és szakhatósági eljárásaink törvényesek és szakmailag 

megalapozottak voltak. Fellebbezés, kifogás, módosítási kérelem nem érkezett. A 

települési önkormányzatok jegyzőivel kialakított kapcsolataink elvszerűek, ügyfél-

centrikusak. A 79/2007.(IV.24.) Kormány rendelet „ a tűzvédelmi hatósági feladatokat 

ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól” 2007. 

május 1-jén történő hatályba lépését követően, 2009-ben a 261/2009.(XI.26.) Kormány 

rendelettel (hatályos: 2009.12.01-től) módosult az illetékes hivatásos önkormányzati 

tűzoltóság, mint első fokú tűzvédelmi hatóság jár el. Mivel jogszabály teszi egyértelműen 

a tervezőket és kivitelezőket felelőssé a tűzvédelmi rendelkezések betartásáért, ezért a 

konzultálási  aktusok szinte mindennaposak. Egyes tűzeseteknél a tűzmegelőzési osztály 

dolgozói járnak el eseti szakértőként is. A közérdekű panaszokat és beadványokat 

kivizsgáltuk, intézkedéseinket az ügyfelek elfogadták.  
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2005. április 18-tól tűzvizsgálati ügyeleti szolgálatot vezettünk be. Így biztosítottá vált, 

hogy a tűz oltása közben megkezdődhet a vizsgálat, ami elősegíti a tűzvizsgáló részére a 

korrekt, tényszerű tájékozódást és helyszínrögzítést. 

 

A megyeszékhely és illetékességi területünk tűzvédelmi helyzete - a középmagas 

épületek, főleg a lakáscélúak kivételével – megnyugtató.  Azonban az un. toronyházak 

éjszakai és nappali  megközelítése szinte lehetetlen, hiszen gyakran a tűzoltóság 

felvonulási és felállítási helyén személygépkocsik parkolnak. 

 

 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóságánál ügyfélfogadási 

idő nincs, nem is tervezem bevezetését. A tűzvédelmi jellegű problémákat akkor kell 

megoldani, amikor azok jelentkeznek, mert véleményem szerint a   késedelmes kezelés 

beláthatatlan következményekkel járhat. 2006-ban elkészítettük a szekszárdi 

parancsnokság honlapját, ahol  tájékoztatjuk az állampolgárokat szervezeti 

felépítésünkről, betekintést nyerhetnek a tűzoltóság munkájába és segítséget kapnak a 

tűzvédelmi ügyintézéssel kapcsolatban (www.szekszardtuz.extra.hu ).  A honlap 

folyamatos, naprakész információkat tartalmaz. 

 

A tűzoltási- műszaki mentési szakágat 2010-ben 672 tűz- és káresethez riasztották. 

Ebből 77 tűzeset, 595 káreset (műszaki mentés) felszámolásában vettünk részt, 108 

téves jelzés 4 vaklárma  volt. Megjegyzem, hogy továbbra is élvezzük néhány 

állampolgár „jóindulatát”, amikor nem létező eseményhez riasztanak bennünket. 

  A készenléti állomány több esetben nyújtott segítséget rendezvények megtartásához. Az 

állomány rendszeres közreműködője a megyeszékhely különböző rendezvényeinek. A 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága működési területe 

45 településre terjed ki és közel 110.000 lakos védelmét látja el. Kárfelszámolási 

tevékenységünk során 37 fő életét sikerült megmenteni, míg  sajnos 5-en életüket 

vesztették  (vízbe fulladtak, autóroncsba szorultak, kigyulladt autóba égtek, ágyban 

dohányoztak, stb.). Feltétlenül ki kell emelni azonban a műszaki mentési esetek 

súlyosságának következményeit. Továbbra is a 6-os számú főút siófoki elágazójánál és a 

63-as és a 6-os út kereszteződésénél történnek több személygépkocsi (tehergépkocsi) 

ütközésével járó balesetek, ahol életmentési beavatkozásokat hajtunk végre. A 6-os 

számú főúton bekövetkezett közúti baleseteknél több mint 15 sérült mentésében és 2 

elhunyt személy gépjárműből történő kiemelésében vettünk részt.  
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 Az M6-os autópálya forgalomba helyezésével a tranzit tehergépjármű forgalom 

lényegesen csökkentette az elsődleges működési területünk úthálózatának terhelését. Az 

autópálya átadásával megváltoztak a pálya nyomvonala környezetében a közlekedési 

viszonyok, új körforgalmak, le- és felhajtók kerültek kiépítésre, ami a járművezetők 

részéről nagyobb odafigyelést igényelt.  Az átadást követő időszakban ebből kifolyólag 

több alkalommal vonultunk balesetekhez. 

Az autópálya átadásával a tűzoltóságnak is fel kellett készülni a pályán keletkezhető 

komolyabb tűz- és káresemények (első sorban balesetek)  felszámolására.  

A közúti közlekedésben résztvevő gépjárművek száma folyamatosan emelkedő 

tendenciát mutat. A megye területén az autópálya lényegesen csökkentette az alsóbb 

rendű utakon a  forgalom sűrűségét, de sajnos nincs arányban  ez a csökkenés a baleseti 

statisztikánkkal. 

 

Az országos adatok jelentős növekedést mutatnak a tűzoltói közreműködést igénylő 

esetek vonatkozásában. A helyszínen együttműködő szervek - katasztrófavédelem, 

rendőrség, mentők, E-ON, Vízmű Kft. - munkája az elmúlt esztendőben is  

kifogástalannak minősíthető. A közvélemény érdeklődésére számot tartó eseményekről 

a Polgármester Urat ( távollétében  az alpolgármestert ) minden esetben  azonnal 

tájékoztattam.   A 2010 május közepén ill. majus közepétől napjainkig folamatos munkát 

adott a hirtelen nagymennyiségű csapadék, mely következtében jelentős károk 

keletkeztek a magántulajdonokban a közterületeken, házak dőltek össze, pincék 

omlottak be, víz alá kerültek több ezer hektáron mezőgazdasági területek. Az árvízi és 

belvízi védekezésnél voltak olyan időszakok, amikor a szabadnapos állományt kellett 

berendelni, hogy biztosítani tudjuk a folyamatos tűzoltói beavatkozásokat.  

 

A készenléti állomány éves továbbképzési programját, a helyismereti foglalkozásokat, a 

begyakorló és parancsnoki ellenőrző gyakorlatokat, valamint a Tm-i Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság által szervezett tűzoltási gyakorlatokat, a Tűzoltási és Műszaki Mentési 

Tervgyakorlatokat ( M6-os autópálya algút gyakorlat) végrehajtottuk, részt vettünk az 

általuk szervezett prevenciós napokon. 

 

A technikai fejlesztés, a tűzoltói munka gyorsabb és hatékonyabb megvalósulása és az 

állampolgárok védelme érdekében a BM OKF pályázati felhívása alapján, 2007-ben 

beszerzésre került Renault Kerax típusú vízszállító gépjármű, 2009-ben  átvettünk 70 db 

tűzoltó védősisakot és a kor szellemének megfelelő színvonalú telepíthető vágó- feszítő 
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berendezést. Továbbá az elmúlt év  végén (decemberben) pályázat útján beszerzésre 

került egy középkategóriájú tűzoltó gépjárműfecskendő (Iveco Magirus), Drager típusú 

légzésvédelmi eszközök (20 db komplett)  és az Autópálya Konzorcium támogatása útján 

(az autópályán keletkező események felszámolásához) egy középkategóriájú műszaki 

mentő (Renault Scorpio) gépjármű. 

 

Az elmúlt évben több mint 20 csoport – általános iskolások, óvodások – látogatottak 

laktanyánkba. Valamennyi gyerek maradandó élménnyel távozott. Játékos „habpartit” 

rendeztünk a gyerekek számára Sióagárd,  Felsőnána, Szedres, Decs, Tevel, Mucsfa, 

Harc, és   Medina településeken, a szekszárdi  2-es, 3-as 5-ös és a gyakorló iskolában.   

A hivatásos önkormányzati tűzoltóság tevékenységének bemutatásához és a 

prevencióhoz kitűnő hátteret biztosít az elektronikus és írott média - a kábel tv 

jóvoltából  - a megye nagy részén, de országosan is.  Sajtótájékoztatókat tartottunk a 

beszerzett új eszközökröl, a gyakorlati bemutatókon ismertettük működésüket és azok 

felhasználási területeit. 

 

Az említett feladatok sikeres végrehajtásához  4 db középkategóriájú 

gépjárműfecskendő, 1db Renault Kerax vízszállító, 1 db Renault Scorpió típusú műszaki 

mentőszer, 1 db Bronto-Skylift 32 m-es emelőkosaras berendezés ,  1 db Renault-

Midlum,  tehergépjármű, 2 db személykocsi és 1 db anyagbeszerző gépkocsi áll 

rendelkezésünkre. Az ár- és belvíz, valamint a csapadékvíz okozta károk mérséklését 16 

db  HONDA robbanómotoros, valamint 3 db elektromos szivattyú segíti.  2 db  mobil 

áramfejlesztővel rendelkezünk, 2 db gépjármű fényárbocának világító rendszere az 

éjszakai káresetek biztonságos felszámolásához nyújt segítséget a készenléti 

állománynak. A gépjárművek, valamint a védőeszközök, az elektromos és 

robbanómotoros gépek, a  5  db feszítő- vágó és a 6 db aggregátor, fényárbocok, 

emelőpárnák,  a műszaki mentőszer daruja, nyomótömlők és szivattyúk  hatósági 

felülvizsgálata folyamatos.  

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága  a vonatkozó 

BM, ÖTM rendeletek alapján elkészítette az új  Riasztási és Segítségnyújtási Tervét,  

melynek alapján riasztásra, vagy központi intézkedésre segítséget nyújtunk Dombóvár, 

Paks, Baja, Mohács, Pécs, Komló, Kalocsa, Sárbogárd hivatásos önkormányzati, 

valamint  Tolna és Tamási köztestületi és az ATOMIX  Kft. létesítményi hivatásos 

tűzoltóinak.  
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A tűzoltóparancsnok a  Honvédelemről szóló törvény alapján hivatalból tagja a helyi 

védelmi bizottságnak.  

 

Összegezve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága  

törvényi kötelezettségének 2010-ben  eleget tett, teljesítette a fenntartó önkormányzatra 

háruló kötelező közszolgáltatási feladatokat, illetékességi és működési területe 

állampolgárainak az  intézménnyel szembeni elvárásait. A közrendért és közbiztonságért 

tett erőfeszítései  eredményesek voltak, az állomány és a tűzoltó technika képes volt 

teljesíteni  a megnövekedtet feladatrendszert.  

 

Tisztelt  Képviselő Testületet! 

   

Kérem beszámolómat vitassa meg és fogadja el. Eddigi támogatásukat – a 

parancsnokság személyi állomány nevében – megköszönöm.  

 

 

 

Szekszárd, 2010. szeptember 21. 

                                                                                /: Sarkadi Ferenc tű.  alezredes :/    
                                                                                               tűzoltósági tanácsos                                                                                            
                                                                                                tűzoltóparancsnok 
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KIMUTATÁS 
 
 

TENGELIC  község  
tűzvédelmi hatósági tevékenységről  

2010. január 1-je  és szeptember 17-e   között 
 
 
 
Tűzvédelmi hatósági ügyek száma: 2  db.                

                          -  Tengelic- Középhídvég szárító (tűzvédelmi célellenőrzés) 

                          - Fito-Ten Kft. (gépszemle) 

 

 

 

Tűzvédelmi szakhatósági ügyek száma: 6 db.                 

                       (iskola akadálymentesítése, művelődési ház parkoló építés, 

                                          építési, településrendezési terv, TMÖ Csilla von Boeselager Otthona szoc     

otthon részleges átalakítás, Homológia Kft. Csapadékvíz elvezetési terv, 

                                          Tengelic Művelődési ház parkoló építés) 

 

Lefolytatott tűzvizsgálatok száma: - 

 

 

 
Szekszárd, 2010. szeptember 21. 

 
                                                                                /: Sarkadi Ferenc tű.  alezredes :/    
                                                                                                           tűzoltósági tanácsos                                                                                            
                                                                                                            tűzoltóparancsnok 
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KIMUTATÁS 
 
 

TENGELIC  településen 
bekövetkezett tűz- és káresetekről 

2010. január 1-je  és szeptember 17-e   között 
 
 
 
 
 Dátum Helyszín      Tűz- vagy káreset leírása T/M 
 
1. 2010. március 20.  Szőlőhegy József A u 24.    Bozót aljnövényzet égett M 
2. 2010. május 17.  Petőfi u 33.              Veszélyes fa eltávolítása M 
3. 2010. május 17.  Petőfi u 61.              Tűzfaldőlés M 
4. 2010. julius 1.  Szőlőhegy Bocskai u 2.       Méhraj eltávolítása M  
5. 2010. július 20.  Kossuth u. 65.              Veszélyes fa eltávolítása M 
  
 
 
 
 
 

T = tűzeset 
M = műszaki mentés 
TR = részletes tűzvizsgálat 
 
 
 
 

Szekszárd, 2010. szeptember 21. 

 
 
                                                                               /: Sarkadi Ferenc tű.  alezredes :/    
                                                                                                          tűzoltósági tanácsos                                                                                            
                                                                                                           tűzoltóparancsnok 
 
 


