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I. Bevezetés 

 

2021-ben az egyik legfontosabb célkitűzésünk volt, hogy az előző évek tapasztalatait felhasználva a 

szervezet minél magasabb szakmai színvonalú, hatékony és költségtakarékos működtetését 

biztosítsuk. Feladatainkat a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: 

kirendeltség) irányításával hajtottuk végre. Fontos feladatunk volt, hogy a lehetőségekhez képest 

tovább javítsuk az állomány elhelyezési körülményeit, valamint a beavatkozásokhoz szükséges 

technikai eszközök műszaki színvonalát. A katasztrófavédelem három fő szakterülete a tűzoltóság 

és tűzvédelem, a polgári védelem és az iparbiztonság. A Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság (továbbiakban parancsnokság) alapfeladatainak (tűzoltás - műszaki mentés) ellátásán 

felül – elsősorban a katasztrófavédelmi megbízottak révén – részt vett a hatósági szakterület 

munkájában is. 

A 2021. évben is a koronavírus világjárvány kihívások elé állította a szervezetet és az állományt. A 

helyi sajátosságokhoz igazított járványügyi intézkedések bevezetésével biztosítottuk állományunk 

védelmét, valamint a készenléti szolgálatellátás folyamatosságát. 

A beavatkozást igénylő esetek száma a 2021. évben nem változott szignifikánsan a 2020-as évhez 

viszonyítva. Ki kell azonban hangsúlyozni, hogy a 2010-2020 közötti évtized tendenciája alapján a 

tűzesetek-műszaki mentések arányára továbbra is jellemző a műszaki mentések túlsúlya. A műszaki 

mentések jelentős részét a szélsőséges időjárási körülmények következtében kialakuló viharkárok 

teszik ki. Az is megfigyelhető tendencia a viharkárok vonatkozásában, hogy gyakran kis területre 

lokalizálódnak (pl.: egy-egy járásra). A 2021-es évben a viharos szél egy-egy napon generált 

ugrásszerű riasztás növekedést a parancsnokság működési területén. A működési terület jelentősen 

iparosodott, aminek köszönhetően a káreset számok évek óta magasak, az elkövetkezendő években 

is hasonlóan magas káresetszám prognosztizálható. A műszaki mentések száma a viharkárok mellett 

a működési terület úthálózatán bekövetkező baleseteket is mutatja, hiszen Székesfehérváron 

jelentős forgalmú tranzitútvonalak haladnak keresztül.  

 

II.  A tűzoltási és a műszaki mentési, vonulási adatok 

 

A 2021. évben a tűzesetek és ezen belül a lakástüzek, otthon jellegű létesítmények tűzesetei, 

továbbá az ilyen jellegű esetek során sérült állampolgárok száma csökkenő értéket mutat az elmúlt 

évek adataival összehasonlítva. Kiemelt eredményként értékelem, hogy a 2021. évben a 

tűzesetekkel és CO szivárgással összefüggésben parancsnokságunk területén elhunyt személy nem 

volt. A korábbi tapasztalatok, hogy a tűzesetekben elhunytak többsége mélyszegénységben, 

szociális helyzetüket tekintve hátrányos helyzetben élő állampolgár volt. Körülményeikből adódóan 
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nehéz érdemi módon megszólítani őket, ezért minden lehetséges információs csatornát igyekeztünk 

kihasználni az elérésük érdekében. 

A kirendeltség tűzoltósági felügyelője a társasházak szövetségénél és szociális intézményekben is 

tartott tűzvédelmi tartalmú előadásokat. Fontos kihangsúlyozni azt is, hogy azokban a tűzkárt 

elszenvedő otthonokban, ahol volt füstérzékelő nem volt halálos áldozat vagy súlyos sérült. 

A téves jelzések aránya továbbra is magasnak tekinthető az összes riasztások számához viszonyítva. 

Az ilyen jellegű események túlnyomó többségét a téves automatikus tűzátjelzések generálják. A 

téves automatikus tűzátjelzések nagy száma annak is köszönhető, hogy Székesfehérváron és 

vonzáskörzetében nagy számban vannak jelen ipari létesítmények, logisztikai központok. A 2022. 

év egyik fő feladatának tekintjük, hogy a működési területünkön a téves tűzátjelzések számát 

érdemben tudjuk csökkenteni. 

A parancsnokság 41 település közigazgatási területén látott el tűzoltási- és műszaki mentési 

feladatokat. A parancsnokság egységeit tavaly 1530 esetben riasztották. 

A parancsnokság vonulási adatait az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

Az önkormányzati tűzoltóságok vonulási adatai: 

 

 

Móri Önkormányzati Tűzoltóság 

Káreset típusa 2021. év 

Tűzeset: 45 

Műszaki mentés: 108 

Kiérkezés előtt felszámolt 11 

Utólagos jelzés 0 

Téves jelzés: 37 

Szándékosan megtévesztő 

jelzés: 
1 

Összesen: 202 
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Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság 

Káreset típusa 2021. év 

Tűzeset: 63 

Műszaki mentés: 65 

Kiérkezés előtt felszámolt 7 

Utólagos jelzés 0 

Téves jelzés: 31 

Szándékosan megtévesztő 

jelzés: 
0 

Összesen: 166 

 

Az önkéntes tűzoltóság vonulási adatai: 

 

Pázmánd Önkéntes Tűzoltóság 

Káreset típusa 2021. év 

Tűzeset: 11 

Műszaki mentés: 15 

Kiérkezés előtt felszámolt 2 

Utólagos jelzés 0 

Téves jelzés: 3 

Szándékosan megtévesztő 

jelzés: 
0 

Összesen: 31 

 

A létesítményi tűzoltóság vonulási adatai: 

 

Howmet-Köfém Kft. Létesítményi Tűzoltóság 

Káreset típusa 2021. év 

Tűzeset: 41 

Műszaki mentés: 10 

Kiérkezés előtt felszámolt 0 

Utólagos jelzés 0 

Téves jelzés: 63 

Szándékosan megtévesztő 

jelzés: 
0 

Összesen: 113 
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Az önkéntes tűzoltó egyesületek vonulási adatai: 

 

Ssz. Önkéntes Tűzoltó Egyesület EMÜ kategória Vonulás (szeradatlap) 

1. Bodajk I. 61 

2. Csákberény I. 5 

3. Csákvár I. 61 

4. Csókakő I. 12 

5. Fehérvárcsurgó I. 22 

6. Fejér Medic I. 13 

7. Iszkaszentgyörgy I. 16 

8. Isztimér I. 0 

9. Lovasberény I. 7 

10. Magyaralmás III. 0 

11. Mór I. 30 

12. Polgárdi II. 16 

13. Sárszentmihály I. 12 

14. Sárvíz I. 42 

15. Seregélyes III. 0 

16. Székesfehérvár I. 21 

Összesen: 349 

 

Kiemelt események: 

− 2021. március 11. A Fejér Megyei Szent György Kórház Hotel épületének 5. szintjén egy 

kórteremben tűz keletkezett, a tűzzel érintett épületszárny 4., 5., 6., 7., 8., 9. szintjei füsttel 

telítődtek. Kiérkezésünk előtt az 5. szinten dolgozók a betegek mentését megkezdték. Az 

érintett szárnyakból összesen 128 főt mentettünk ki a kórházi dolgozók, rendőrök és katonák 

segítségével. A beavatkozás során a betegek közül senki nem sérült meg, 1 fő kórházi 

dolgozó könnyebb füstmérgezést szenvedett. A tűzeset riasztási fokozata IV/kiemelt volt. 

− 2021. július 7. Székesfehérvár területén egy kb. 150 négyzetméteres vegyes héjazatú 

(bitumenzsindely, nád) épület égett. Az épületben a tűzoltók nagy mennyiségű lőszert 

találtak, valamint több gázpalackot kihoztak. A helyszínről 1 főt a mentők megfigyelésre 

kórházba szállítottak. A tűzeset riasztási fokozata III/kiemelt volt. 

− 2021. augusztus 15. Az M7 autópályán egy Mercedes autóbusz a pályát elhagyva közúti 

felüljáró oszlopának ütközött, majd oldalára borult. A buszon 56 fő utazott 14 fő a 
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gépjárműben rekedt az ő kiszabadításukat feszítővágók segítségével hajtottuk végre. 

Sajnálatosan 56 fő utasból 8 fő elhunyt, 16 fő súlyos, 32 fő könnyű sérüléseket szenvedett. A 

sérülteket a mentőszolgálat 4 kórházba (Székesfehérvár, Budapest, Siófok, Veszprém) 

szállította. A műszaki mentés riasztási fokozata II/kiemelt volt. 

− 2021. szeptember 11. Polgárdi szeméttelepen kb. 600 m3 zöld hulladék és kb. 100 m3 

kommunális szemét égett 1000 m2-en, 6db "C" sugárral illetve 3 erőgéppel a tűzet 

körülhatároltuk, eloltottuk. Az oltást nehezítette, hogy a telephelyen tűzi víz vételi lehetőség 

nem volt, emiatt az oltóanyagot távolsági szállítással kellett megoldani. Az oltást a 

tulajdonos 3 munkagéppel segítette. A tűzeset riasztási fokozata III/kiemelt volt. 

− 2021. október 17. Kincsesbányán a Platán Idősek Otthona és Ápolási Intézetében egy szoba 

kigyulladt. Az épületben 38 fő gondozott, 3 fő ápoló és 2 fő látogató tartózkodott. 

Kiérkezésünkkor 2 gondozottat nem találtak, őket 2 látogató egy erkélyre kivitte, a 

mentésüket létra segítségével hajtottuk végre. A mentők 2 fő gondozottat, 2 fő ápolót és 2 fő 

látogatót szállítottak enyhe füstmérgezéssel kórházba. A szoba teljesen kiégett, a tűz az 

épület más részére nem terjedt tovább. A tűzeset riasztási fokozata II/kiemelt volt. 

A működési településünkön lévő településekre történő vonulási adatokat a 2. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

III. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések: 

 

A parancsnokság szakmai felügyeletet gyakorol tizenhét önkéntes tűzoltó egyesület (Bodajk, 

Csákvár, Csákberény, Csókakő, Fehérvárcsurgó, Iszkaszentgyörgy, Isztimér, Lovasberény, 

Magyaralmás, Mór, Pázmánd, Polgárdi, Fehérvár, Seregélyes, Sárszentmihály, Sárvíz, Fejér Medic), 

két önkormányzati tűzoltóság (Polgárdi, Mór), valamint egy létesítményi tűzoltóság (Howmet 

Köfém Kft.) felett. A Pázmándi Önkéntes Tűzoltó Egyesület vállalt területen és időszakban, mint 

önállóan beavatkozó egyesület (önkéntes tűzoltóság) vesz részt a káresemények felszámolásában. A 

Móri és Polgári Önkormányzati Tűzoltóságok felügyeleti ellenőrzését egy alkalommal hajtottuk 

végre, melyek tapasztalatai szerint tűzoltási és műszaki mentési feladataikat megfelelő szinten 

képesek ellátni. A havi tűzoltóparancsnoki vezetői értekezletre meghívást kapnak, és rendszeresen 

részt vesznek. Az értekezleteken az aktuális feladatokat, valamint az előző hónap teljesített 

feladatait értékeljük. A parancsnok-helyettes hatósági feladatait a kirendeltség hatósági 

osztályvezetője koordinálta és szakmailag irányította. Az önkéntes tűzoltó egyesületekkel, valamint az 

önkormányzati tűzoltóságokkal a korábbi években megkötött együttműködési megállapodásokat 

felülvizsgáltuk és aktualizáltuk. A Fejér Medic Egyesülettel 2021. februárban, a Sárvíz Tűzoltó Egyesülettel 
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2021. májusban kötöttünk I-es kategóriájú együttműködési megállapodást. Mór Városi Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület III. kategóriájú együttműködési megállapodását I. kategóriára kötöttük át, Polgárdi Városi 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület I. kategóriájú együttműködési megállapodását pedig II, kategóriára kötöttük át. 

A Howmet-Köfém Kft. alkalomszerűen igénybe vehető tűzoltósága a Fejér Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) által kiadott határozatban 

foglaltaknak megfelelően tevékenykedik. A parancsnoksággal folyamatos és jó szakmai kapcsolatot 

tart fenn, rendszeresek a közös helyismereti, szituációs begyakorló és ellenőrző gyakorlatok. A 

tűzoltóság a létesítmény területén kívüli beavatkozást nem vállal. A 2022-es év első felében előre 

láthatóan főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságként fogja ellátni feladatait a szervezet. Az 

önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkormányzati tűzoltóságok a Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: főigazgatóság) és a Magyar Tűzoltó Szövetség 

által kiírt pályázatokon eredményesen vettek részt, 2 önkormányzati tűzoltóság és 16 önkéntes 

tűzoltó egyesület nyújtott be pályázatot. 

 

Önkormányzati 

Tűzoltóság 
Pénzbeli támogatás (Ft) 

Természetbeni támogatás  

(Ft) 

Mór 2 987 361 954 407 

Polgárdi 1 067 326 2 482 215 

Összesen: 4 054 687 3 436 622 

Mindösszesen: 7 491 309 

 

Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület 
Kategória 

Pénzbeli 

támogatás (Ft) 

Természetbeni 

támogatás  

(Ft) 

Töblet-támogatás  

(Ft) 

Bodajk I. 284 900 101 678 554 200 

Csákberény I. 941 818 0  

Csákvár I. 602 679 358 102  

Csókakő I. 950 000 0  

Fehérvárcsurgó I. 594 190 360 553  

Fejér Medic I. 115 000 850 664  

Iszkaszentgyörgy I. 0 954 871  

Isztimér I. 0 912 112  

Lovasberény I. 0 982 980  

Magyaralmás III. 249 900 0  

Mór I. 576 115 403 606  

Pázmánd I. 1 000 000 0  

Polgárdi II. 615 659 74 168  

Sárszentmihály I. 921 543 0  

Seregélyes III. 132 900 78 359  

Székesfehérvár I. 253 000 698 070  

Összesen: 6 237 704 5 775 163 554 200 

Mindösszesen: 12 567 067 
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A Móri Önkormányzati Tűzoltóság 8 településen végez mentő tűzvédelmi tevékenységet. Tagjai 

jelentős részben főállásúak, a beavatkozásaikban kismértékben részt vesznek önkéntesek is. A 

Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság a parancsnokság, egyben a megye legfiatalabb köztestületi 

tűzoltósága, 2005. december 1-én kezdte meg működését. Összesen 9 településből (ebből 1 

Veszprém megyei) áll az elsődleges műveleti körzete. 

2021. évben is a lehető legtöbb szakmai támogatást megadtuk az önkéntes tűzoltó egyesületeknek 

és az önkormányzati tűzoltóságoknak, tovább ápoltuk a kialakult jó kapcsolatot.  

 

A 2021-es év ellenőrzési fókuszpontjai és tapasztalatok: 

• tűzoltó szakmai ismeretek témakörben: szerelési feladatok végrehajtása, parancsnoki 

ellenőrző gyakorlatok tervezése és végrehajtása, robbanásbiztos eszközök és jelölései; 

• szivattyúkezelési jogosultság és ismeretek felmérése; 

• ÖTP-k esetében a szakmai végzettség kontrollálása, valamint PÁV vizsgák megléte; 

• légzőkészülékek üzembe helyezése (bodyguard rendszer ismerete), azok állapotának 

kontrollja; 

• elméleti továbbképzésekhez kapcsolódó dokumentálás rendje; 

• szolgálati dokumentumok vezetése, SZÖSZ szolgálatellátásra vonatkozó adatok 

naprakész állapota;  

• egyéni védőfelszerelések, védőkesztyűk, munkavédelmi kesztyűk állapotának fokozott 

ellenőrzése. 

 

Az ellenőrzések tapasztalatai pozitívak, a védőeszközök és védőfelszerelések ellenőrzésekor kisebb 

hiányosságokat tapasztaltunk melyeket az ellenőrzést követően haladéktalanul cseréltük. A 

gyakorlati és elméleti felkészültség ellenőrzésekor néhány esetben kellett rendkívüli oktatást 

elrendelni. A szolgálattal és a kiképzéssel kapcsolatos dokumentumok vezetése jellemzően 

megfelelő. 

 

IV. Az állomány képzése, képzettsége 

 

A parancsnokság készenléti és hivatali állománya az előírt képzéseken, továbbképzéseken részt 

vett. A kiképzési tervünk az ünnepnapok és vasárnapok kivételével minden szolgálati napra határoz 

meg elméleti és gyakorlati feladatokat. Ezen felül rendszeresen tartottunk helyismereti 

foglalkozásokat, szituációs begyakorló gyakorlatokat, valamint egyéb felkészítő gyakorlatokat. A 

rendszerbe állított Komondor S3 gépjármű kezelőinek elméleti és gyakorlati oktatása, valamint a 

Belügyminisztérium Katasztrófavédelmi Oktatási Központ általi vizsgáztatása megtörtént. 
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Tűzvédelmi szakmai bejárással egybekötött továbbképzést tartottunk a FER Létesítményi 

Tűzoltóság tiszaújvárosi új generációs új építésű laktanya épületében. 

Több kollégánk folytat levelező rendszerben felsőfokú és középiskolai (érettségi) tanulmányokat. 

A külön meghirdetett képzésekre jelentkezők és kijelöltek a képzéseken részt vettek. Két kolléga 

részt vesz a Belügyminisztérium által indított Rendészeti Tehetségmenedzsment Programban. 

A kötelezettek a gépjármű típusokhoz kötött vezetéstechnikai képzéseken részt vettek. 

Állományunk tagjairól elmondható, hogy jó szakmai színvonalon, nagy elhivatottsággal végzik 

munkájukat. 

 

V. Tűzvédelem, tűzmegelőzés 

 

A készenléti jellegű szolgálatot ellátó állomány a helyismereti foglalkozások és szituációs 

begyakorló gyakorlatok során feljegyzést készített az érintett létesítmények tűzvédelmi helyzetéről, 

valamint azt követően a közterületen és a létesítmények területén található tűzivíz források 

(tűzcsapok, tűzivíz tároló medencék) ellenőrzését hajtotta végre. Hiba vagy hiányosság észlelésekor 

a feljegyzéseket a kirendeltség részére felterjesztettük, kezdeményezve a hiányosságok 

megszüntetését. A katasztrófavédelmi megbízottak a hatósági munkát segítve, részt vesznek az 

életveszélyes használattól eltiltott kémények ellenőrzésében. A nagyobb szabadtéri rendezvények 

helyszínén részt veszünk a helyszíni bejárásban. A szabadtéri tűzesetek megelőzése érdekében a 

korábbi évek tapasztalatai alapján kijelölt kockázati helyszínek ellenőrzéseiben is részt vettünk.  

 

VI. Humán tevékenység 

 

A humán feladatok ellátására státusz a parancsnokságon és a kirendeltségen sincs, így a humán 

tevékenység nagy mennyiségű adminisztrációs feladatot ró a vezetői állományra. Kijelenthető, hogy 

az állományunk humán vonalon is a szervezet súlyának, szerepének megfelelően, felelőssége 

tudatában végezte munkáját. A parancsnokság vezetői beosztásai be vannak töltve, év közben 

vezetők személyében változás nem történt. A parancsnokság a műszaki biztonsági tiszti beosztásba 

új személy került kinevezésre, aki lelkiismeretes kimagasló szintű szakmai munkájával segíti a 

parancsnokság működését. 

A 2021. évben a parancsnokság állományából a kiemelkedő szakmai munka elismeréséül többen is 

részesültek különböző szintű főigazgatói és igazgatói elismerésben, mely elismeréseken felül a 

seregélyesi, a pákozdi és a fehérvárcsurgói polgármesterek is ajándékcsomag felajánlással ismerték 

el az arra érdemes kollégákat. A Fejér Megyei Szent György Kórházban keletkezett tűzeset után, 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere elismerésben részesítette a beavatkozásban 

résztvevő kollégákat. 

Fegyelmi helyzetünk jó. A szigorú követelmények és elvárások ellenére sincsenek 

fegyelemsértések, az állomány alakiassága megfelelő. 

A teljes személyi állomány időszakos egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatokra 

rendelése előzetes ütemterv szerint megvalósult. A parancsnokság állománya a szükséges 

munkavédelmi oktatásokon részt vett. Az oktatások dokumentálása a hatályos belső szabályozóknak 

megfelelően megtörtént. A személyi állomány esetleges alkoholos befolyásoltságának a kiszűrése 

érdekében rendszeresen szúrópróba szerű alkoholszondás ellenőrzéseket tartottunk. A lefolytatott 

ellenőrzések során a 2021. évben egyetlen egy pozitív eredmény sem volt. 

 

VII.  A polgári védelmi feladatok ellátása 

 

A 2021. évben a szakterületi feladatokat a kirendeltség polgári védelmi felügyelőjének szakmai 

irányítása mellett négy járási katasztrófavédelmi megbízott integrált feladatellátás keretében látta el. 

1 fő esetében (Mór Járás KVMB) a kirendeltség hatósági osztályán valósult meg tartós 

munkavégzés.  A polgári védelmi feladatokkal kapcsolatos döntés-előkészítés a vezetői 

fórumrendszernek megfelelően, illetve polgári védelmi főfelügyelői értekezleteken történt. Az 

igazgatóság polgári védelmi főfelügyelőjének szakmai irányító tevékenysége a napi 

kapcsolattartásban, a feladatszabásokban valósult meg. A polgári védelmi szakterület a számára 

meghatározott és előzetesen jóváhagyott munka- és ellenőrzési tervében meghatározottaknak 

megfelelően végezte szakmai feladatait.  

2021. december 31-i állapot szerint a parancsnokság területéhez tartozik 4 járás: Székesfehérvár 

járás 25 település, Bicske járás 15 település, Mór járás 13 település és Gárdony járás 10 település. A 

települések közül I-es katasztrófavédelmi besorolású 1 település (Székesfehérvár), II-es besorolású 

28 település, III-as besorolású és 34 település. 

A hatályos jogszabályoknak és a belső intézkedéseknek megfelelően a települések 

polgármestereivel együttműködve folyamatosan aktualizáltuk és naprakészen tartottuk a települési 

köteles polgári védelmi szervezetek megalakítási terveit, a szervezetekbe kijelölt lakosok beosztó 

határozatait, a Paks 30-km-es zónába tartozó települések befogadási terveit, a települések 

veszélyelhárítási terveit, a járások veszélyelhárítási tervkivonatait. A települések felsorolt 

dokumentációit szúrópróbaszerűen ellenőriztük.  

A megalakított polgári védelmi szervezetek szakkiképzését előre terveztük. A koronavírus járvány 

ellenére a tervezett 27 települési felkészítésből 26-ot tudtunk végrehajtani. A végrehajtott 

képzéseknek továbbra is részeleme az értesítési gyakorlat, és a település veszélyelhárítási tervének 
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gyakoroltatása is. Külön figyelmet fordítottunk arra, hogy a felkészítés igazodjon a települések 

veszélyeztetettségéhez. Folytattuk a települési köteles polgári védelmi szerveztek állományának 

kiváltását, célkitűzésünk a feladatokat önként vállaló állampolgárok minél nagyobb számú 

bevonása.   

A tárgyévben végrehajtott 439 db ellenőrzésből 73 db kockázati helyszínen történt. Általános 

tapasztalat, hogy az ellenőrzések eredményeként a településeken javult a vízelvezető rendszerek 

állapota, több településen különböző pályázati forrásokból finanszírozták a munkálatokat. Az 

átmeneti ellátáshoz szükséges befogadó-és melegedőhelyeket 8 településen ellenőriztük. 19 esetben 

a Magyar Államkincstárral közösen ellenőriztük a települések által benyújtott vis-maior igényeket a 

védekezés, illetve a helyreállítás tekintetében is. 

Folyamatosan aktualizáltuk a polgári védelmi szakterület adattárait és a feladat meghatározásoknak 

megfelelően elvégeztük az elektronikus rendszereinkben az adatok feltöltését. 

A működési területünkön található 2 db felső küszöb értékű üzem miatt Székesfehérvár Megyei 

Jogú Város Külső Védelmi Terv készítésére kötelezett. A terv felülvizsgálata megtörtént, a 

szükséges módosításokat és lapcseréket az érintettek részére eljuttattuk. Az éves, komplex gyakorlat 

előkészítését az önkormányzattal és az érintett céggel lefolytattuk. A gyakorlatot megelőzően a 

lakosság tájékoztatására az írott és az elektronikus sajtón keresztül az önkormányzat aktív 

közreműködésével került sor, az eseményre vonatkozó alapvető tudnivalók és a lakosságtól elvárt 

magatartási szabályok ismertetésével. A komplex gyakorlat végrehajtására szeptember 2-án került 

sor, a lakossági riasztó és tájékoztató eszközök teljes körű megszólaltatásával, a városi nevelési és 

oktatási intézmények bevonásával, amely mintegy 21000 főt érintett.  

Április 15-én szerettük volna megrendezni katasztrófavédelmi ifjúsági versenyünket, ám ez is 

elmaradt a járványhelyzet miatt. 

 A helyi védelmi bizottságok (a továbbiakban: HVB) kijelölt katasztrófavédelmi elnökhelyettesei 

minden alkalommal részt vettek a HVB-ok soros ülésein és a gyakorlatokon, rendkívüli ülés 

összehívására nem került sor. 

Szakterületünk folyamatosan együttműködik a HVB-ok elnökeivel, több alkalommal részt vettünk a 

bizottsági ülések szakmai előkészítésében és végrehajtásában.  

A téli rendkívüli időjárási helyzetekre történő megfelelő felkészülés érdekében az érintett 

társszerveket bevonva november 15-én egyeztető értekezlet tartottunk. Felkészültünk az úton 

rekedtek melegedőhelyekre történő irányítására, esetleges szállítására, elhelyezésének és ellátásának 

biztosítására. A kijelölt melegedőhelyek vonatkozásában helyszíni ellenőrzéssel vizsgáltuk az 

ideiglenes elhelyezés feltételeinek biztosítottságát. A kormányhivatal szakigazgatási szervével 

folyamatosan egyeztettük a rendszeres orvosi ellátásra szorulók adatait, a szülésre váró kismamák 

településenkénti számát, a dialízises betegek adatait. A betegszállításban érintett szervezetekkel, a 
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szakigazgatási szervvel és az önkormányzatokkal egyeztetve felkészültünk az egészségügyi 

intézménybe történő szállítások megszervezésére. Aktualizáltuk a téli kockázati helyszíneket, az 

elzárással veszélyeztetett településeket és a kijelölt parkolóhelyeket tartalmazó adatbázisainkat. 15 

helyszíni ellenőrzést végeztünk a kiemelten veszélyes vasúti, közúti útkereszteződésekben, 

zsáktelepüléseken, hófúvás veszélyes helyeken, az elzárással veszélyeztetett településeken és a 

kijelölt melegedőhelyeken. 

Különleges jogrend alkalmazására való felkészülés: 

Az állomány beriasztásának menetét az értesítési terv tartalmazza az adatokban történt változást 

folyamatosan aktualizáltuk. A napi jelentésben és a SZÖSZ programban (szolgálat összeállító 

szoftver) a folyamatosan rögzített létszámadatok biztosították az esetleges beriasztás esetén a 

kiértesítendők pontos létszámát. Az értesítési gyakorlatot az igazgatósági gyakorlat keretén belül 

eredményesen végrehajtottuk. 

 

VIII. Gyakorlatok 

 

A helyismereti foglalkozásokat, begyakorló- és ellenőrző gyakorlatokat a járványhelyzet miatt csak 

részben tartottuk meg. Az éjszakai ellenőrző gyakorlatot mind a három szolgálati csoport 

tekintetében megtartottuk. Egy alkalommal a gyakorlat végrehajtását „nem megfeleltre” értékeltem, 

a megismételt gyakorlat végrehajtása megfelelő volt. A külön meghirdetett képzésekre jelentkezők 

és kijelöltek a képzéseken részt vettek.  

A kirendeltség illetékességi területéhez tartozó járási mentőcsoportok nemzeti minősítő gyakorlatán 

vettünk részt 2021. szeptember 11-én a Fehérvárcsurgó településhez tartozó Gaja-völgyi tájcentrum 

területén. Az önállóan beavatkozó Pázmánd Önkéntes Tűzoltóság éves minősítő gyakorlatára 

augusztus 27-én került sor, miután a tavasszal életbe lépett veszélyhelyzet miatt a korábbi időpontot 

át kellett helyezni. 

 

IX. Ügyeleti tevékenység 

 

Ügyeletünk intézkedik az egységek riasztásáról. A folyamatos ügyeleti szolgálat lehetőséget teremt 

az állampolgároknak, hogy akár személyesen is adhassanak jelzést a káreseményekről. Az ügyelet 

feladata még, hogy végrehajtsa a szükséges értesítési feladatokat, valamint eleget tegyen a jelentési 

kötelezettségeknek. 
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X. Társszervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése 

 

Nagy figyelmet fordítunk a társszervekkel történő kapcsolattartásra és együttműködésre, melynek 

érdekében rendszeresen részt veszünk a működési területünk településein különböző 

rendezvényeken, társszervekkel közös gyakorlatokon, bemutatókon is. A Fejér Medic Egyesület 

elsősegély nyújtási felkészítést tartott az állománynak.  

 

XI. A parancsnokság működésének tárgyi feltételei 

 

A katasztrófavédelem szervezeti rendszerében a költségvetési szerv az igazgatóság, a munkáltatói 

jogkör gyakorlója pedig az Igazgató. A parancsnokság készenléti pénzkeretét a műszaki biztonsági 

tiszt kezelte, a felhasználását a vonatkozó szabályozásnak megfelelően végezte. A műszaki 

biztonsági tiszt figyelemmel kísérte a gépjárművek állapotában történt változásokat. Segítségére 

voltak a műszaki jellegű feladatok ellátásában a műszaki megbízottak. A felülvizsgálatok 

esedékességét az aktuális lejárati dátumok előtt az igazgatóság műszaki osztályának jeleztük. Azon 

tűzoltó felszerelések körét, melyhez megfelelő jogosultsággal rendelkezünk saját hatáskörben 

felülvizsgáltuk. 2021. évben a parancsnokság gépjármű állományában változás nem történt. A heti 

karbantartásokat az eszközök, és felszerelések, valamint a gépjárművek tekintetében az állomány a 

„Szolgálati Rendben” meghatározott módon folyamatosan végrehajtotta. A műszaki biztonsági tiszt 

feladata volt a parancsnokság raktárainak kezelése. A parancsnokság 2021. évi működésének 

személyi és tárgyi feltételei biztosítottak voltak. 

 

A 2021. évben támogatásokból több eszközt és felszerelést sikerült beszereznünk és tudtuk javítani 

az állomány elhelyezési körülményeit. 

• HTP étkezőbe 3 db mikrohullámú sütő, edények beszerzése 

• A titkárság és iroda helyiségeibe mikrohullámú sütő, hűtőszekrény beszerzése 

• 1 db. Weber típusú akkumulátoros feszítővágó berendezés és kiegészítőinek beszerzése 

• 6 db. Makita típusú akkumulátoros műszaki mentéshez használható kisgép beszerzése 

• 2 db. Grundfos típusú víz szivattyú a medence üzemeltetéséhez 

• 110 db. 1m hosszú betonszegély beszerzése 

• A laktanya II. emeleti társalgójának felújítása 

 

XII.  Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal 

 

A parancsnokság nagy hangsúlyt fektet a közösségi szolgálatot teljesítő diákok segítésére, a 
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középiskolások számára a tavalyi évben is havonta 4 napot, valamint az iskolai szüneteket 

biztosítjuk a szolgálat teljesítésére, sajnos a járványhelyzet ezt is negatívan befolyásolta. Jelenleg 19 

megyei és 1 megyén kívüli iskolával van együttműködési megállapodásunk. A korábbi évektől 

eltérően a koronavírus világjárvány miatt 2021-ben jelentősen kevesebb volt az oktatási és nevelési 

intézményekben tartott tűzvédelmi tartalmú nyílt órák száma. Az őszi időszakban a Magyar 

Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetével közösen lakástűz megelőzési kampányt folytattunk, 

továbbá az OTB által biztosított CO érzékelők átadását koordináltuk. 

Népszerű programunk a nyitott szertárkapuk rendezvény, valamint a Szent Flórián naphoz 

kapcsolódó tűzoltó szerekkel történő felvonulás, sajnos a járványhelyzet miatt mindkét rendezvény 

elmaradt. A készenléti jellegű állomány az igazgatóság szóvivőjének segítségével számos jó 

színvonalú megjelenéssel népszerűsítette hivatásunkat az elektronikus média felületeken. A 

laktanya tornaterme és kondicionálóterme megfelelő lehetőséget biztosított az állománynak a 

rendszeres sportoláshoz, fizikai állóképességük karbantartásához. Az állomány a szervezetünk és a 

társszervek által meghirdetett sportrendezvényeken rendszeresen részt vett. 

 

XIII. A következő év feladatai 

 

2022-ben továbbra is a legfontosabb célkitűzésünk a működési területünkön élők élet és 

vagyonbiztonságának biztosítása. Fontos, hogy a beavatkozó állomány elméleti és gyakorlati 

tudását még tovább mélyítsük, munkájukhoz valamennyi szükséges feltételt biztosítsuk. A 

parancsnokság kiemelten fogja kezelni 2022-ben is a lakossággal történő kapcsolattartást. Részt 

kívánunk venni minél több rendezvényen és tervezünk közös bemutatót, gyakorlatot a 

társszervekkel. Szeretnénk a lehető legtöbb szakmai támogatást megadni az önkormányzati és 

létesítményi tűzoltóságoknak, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületeknek és tovább ápolni velük a 

kialakult jó kapcsolatot. Az állomány számára közösségépítő rendezvényeket szervezése is célként 

fogalmazódott meg. 2022. évben is várjuk az érettségi előtt álló diákokat a közösségi szolgálat 

teljesítésére. Energia racionalizálási pályázat keretében a laktanyánk felújításon esik át, ami az 

állomány belső elhelyezési körleteit nem érinti, ezeket a helységeket önerőből kívánjuk felújítani. 

A parancsnokság a katasztrófavédelem szervezeti rendszerében teljesíteni tudta alapfeladatát, 2021-

ben is magas szakmai színvonalon biztosította a működési területén élők élet- és vagyonvédelmét. A 

parancsnokság szakmai elismertsége jó, ami a teljes személyi állomány munkájának köszönhető.  

Feladataink hatékony végrehajtásához elengedhetetlen a működési területünk önkormányzatainak, 

közintézményeinek, valamint a társszerveknek és valamennyi önkéntes közreműködőnek a 

segítsége, melyért köszönettel tartozunk. 

 



1. számú melléklet 

 

 

 

Megnevezés Esetszám 

Tűzeset: 303 

Műszaki mentés: 647 

Téves jelzés: 465 

Kiérkezés előtt felszámolt: 98 

Utólagos jelzés: 15 

Szándékosan megtévesztő jelzés: 2 

Összesen: 1530 
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 2. számú melléklet 

Káresetei és egyéb adatok a működési területünkön lévő települések bontásában 2021. év. 

Ssz. Település Tűzeset Műszaki mentés Téves jelzés 
Kiérkezés előtt 

felszámolt 
Utólagos jelzés 

Szándékosan 

megtévesztő 

jelzés 

Összesen 

1. Aba-Belsőbáránd 2 6 - - - - 8 

2. Bakonycsernye 4 6 1 1 - 1 13 

3. Bakonykúti 2 1 - - - - 3 

4. Balinka 1 4 - 2 - - 7 

5. Bodajk 6 12 6 2 1 - 27 

6. Csákberény 1 6 3 - - - 10 

7. Csákvár 14 19 15 1 - - 49 

8. Csókakő 3 2 8 1 - - 14 

9. Csór 2 14 1 3 - - 20 

10. Csősz 1 1 - - - - 2 

11. Fehérvárcsurgó 9 10 4 1 - - 24 

12. Gánt 4 8 2 - - - 14 

13. Gárdony-Agárd 11 16 15 4 - - 46 

14. Iszkaszentgyörgy 5 6 2 1 - - 14 

15. Isztimér - 2 2 1 - - 5 

16. Kincsesbánya 4 3 4 - - - 11 

17. Kőszárhegy 3 2 2 - - - 7 

18. Lovasberény 5 9 3 1 - - 18 

19. Magyaralmás - 2 1 - - - 3 

20. Moha 1 - - 1 - - 2 



Ssz. Település Tűzeset Műszaki mentés Téves jelzés 
Kiérkezés előtt 

felszámolt 
Utólagos jelzés 

Szándékosan 

megtévesztő 

jelzés 

Összesen 

21. Mór 31 71 23 3 2 - 130 

22. Nadap - 3 2 1 - - 6 

23. Nagyveleg 1 - - - 1 - 2 

24. Pákozd 6 11 8 1 - - 26 

25. Pátka 2 6 2 1 - 1 12 

26. Pázmánd 6 18 1 1 1 - 27 

27. Polgárdi 24 31 13 3 - - 71 

28. Sárkeresztes - 12 1 - - - 13 

29. Sárkeszi 3 2 - - - - 5 

30. Sárszentmihály 11 10 10 - - - 31 

31. Seregélyes 13 18 6 2 1 - 40 

32. Söréd 1 5 - 1 - - 7 

33. Sukoró 5 2 7 1 - - 15 

34. Szabadbattyán 14 20 6 2 - - 42 

35. Székesfehérvár 90 280 305 60 8 - 743 

36. Tác 9 1 - - - - 10 

37. Úrhida - - 6 - - - 6 

38. Velence-Észak 6 14 2 - - - 22 

39. Vereb - - - - - - - 

40. Vértesacsa - 2 1 2 1 - 6 

41. Zámoly 3 12 3 1 - - 20 

 Összesen: 303 647 465 98 15 2 1530 
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