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I. BEVEZETÉS 

 

A Balatonfűzfői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: HTP) 2021. évi 

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

XXXI. Törvény 30. § (5) bekezdés és a hatályos belső szabályzó alapján készítette el.  

 

1. KIEMELT FELADATOK A BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT ESZTENDŐBEN 

A hivatásos tűzoltók napi továbbképzésének korszerűsítése, életszerűbb gyakorlatok 

szervezése, új kihívások szem előtt tartása. 

Az önkéntes tűzoltó egyesületek mentő tűzvédelemben történő szerepvállalásának további 

erősítése. 

A tudatos veszélyhelyzet-megelőzési tevékenység társadalmilag széles körben történő 

terjesztése, a lakosság öngondoskodási képességének erősítése, a tanuló ifjúság bemutatók 

keretében történő bevonása a katasztrófák elleni védekezésbe. 

A kialakult humánjárvány és az ezzel kapcsolatos feladatok folyamatos nyomon követése. A 

járvánnyal kapcsolatosan jelentkező feladatok végrehajtása. 

A HTP legfontosabb feladata a működési területén a mentő-tűzvédelmi feladatok ellátása, 

segítségnyújtás a legrövidebb időn belül az állampolgárok részére. 

 

2. AZ ELMÚLT ÉVI TEVÉKENYSÉG ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE 

 

Elsődleges működési területünkhöz 12 település közigazgatási területe tartozik, melyet az  

1. számú melléklet tartalmaz. A 12 település 311,71 km2 területen fekszik, 28.036 fő állandó 

lakossal. A tűzesetek és műszaki mentések számát részben a működési területünk területi 

adottsága, az idegenforgalom, az ipari tevékenység valamint az időjárási viszonyok 

befolyásolják. A 12 településből 2 településre a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság (a 

továbbiakban: Polgárdi ÖTP) vonul. Ezek a települések a Polgárdi ÖTP elsődleges műveleti 

körzetébe tartoznak, az elsődleges beavatkozásokat megkezdik, majd amennyiben hivatásos 

egység is érkezik a helyszínre, részükre a tűzoltás-vezetést átadják. A működési terület 

szerinti települések katasztrófavédelmi osztályba sorolását a 2. számú melléklet tartalmazza. 

A HTP működési területén 7 felső küszöbértékű, 1 alsó küszöbértékű és 2 küszöbérték alatti 

veszélyes üzem található.  

Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervvel (a továbbiakban: TMMT) 16 létesítmény rendelkezik. 

A TMMT-k a belső szabályozó szerint elkészültek, melyek a tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelnek. A létesítmények vonatkozásában történt időközbeni 

változások - az adatszolgáltatások alapján - átdolgozása megtörtént. A Műveletirányító Terv 

Kötet a híradó-ügyeleti helyiségben megtalálható. A 16 TMMT lamináltan, a 

gépjárműfecskendőn és a vízszállítón elhelyezésre került.  

Önkéntes Tűzoltó Egyesületből (a továbbiakban: ÖTE) 2 található a működési területünkön, a 

Balatonkenesei Polgárőr Egyesület és Csajág Polgárőr Egyesület, melyek II. kategóriába 

sorolt egyesületek. Az ÖTE-k együttműködési megállapodás keretében vállaltak szerepet a 

mentő tűzvédelmi feladatok végrehajtásában Balatonkenese Város, valamint Csajág település 

közigazgatási határain belül. Az együttműködési megállapodással rendelkező ÖTE-k tovább 

erősítik a HTP működési területén a mentő-tűzvédelmi helyzet. 
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II. A TŰZOLTÁSOKRÓL ÉS MŰSZAKI MENTÉSEKRŐL  

 

1. SZÁMOK, STATISZTIKAI ADATOK 

2021. évben a működési területünkön történt káresemények statisztikai adatait a 3. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

III. VONULÁSI ADATOK A TÁRGYÉVBEN 

 

1. A HTP ÁLTAL, A MŰKÖDÉSI TERÜLETEN ELLÁTOTT FELADATOK, ÖTP-K, 

ÖTE-K TEVÉKENYSÉGE 

A HTP működési területén, a HTP felügyeleti jogköre alá tartozó ÖTP nem végez 

tevékenységet. Az ÖTE-k felügyeleti ellenőrzésre félévenként egy-egy alkalommal került sor. 

Az ellenőrzések során hiányosságot nem állapítottunk meg. A kialakult járványügyi helyzet 

kapcsán már többször betervezett és elhalasztott, a jogszabály által az ÖTE-k számára a 

beavatkozás végzéséhez előírt képzést az ősszel sikeresen végrehajtottuk. A tanfolyam 

zárásaként a tanfolyamon részt vevők (Csajág ÖTE 9 fő, Balatonkenese ÖTE 4 fő) sikeres 

vizsgát tettek.  

 

2. A TŰZESETEK JELLEMZŐI 

2021-ben ismét száraz és az átlagosnál melegebb nyári időjárás volt jellemző a megyére. A 

nyári hónapokban átlag feletti hőmérsékletet tapasztalhattunk, amikor a napi 

középhőmérséklet elérte és több alkalommal meghaladta a 25 °C-ot. A körülmények gyakran 

voltak kedvezőek a vegetációs tüzek keletkezéséhez. Az elmúlt évek preventív hatósági 

tevékenység, valamint a lakosságtájékoztató, figyelemfelkeltő munka eredményeként a 

szabadtéren kialakult tüzek száma nagyságrendileg nem változott működési területünkön 

2021. évben.  

A szabadtéri tűzeseteket követően helyszíni ellenőrzéseket tartottunk, melyek alapján a 

Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: KvK) a szükséges 

szankcionálásra intézkedett. 

A téves jelzések száma a tűzesetek vonatkozásában magas (94 eset), melyeket részben a HTP 

működési területén lévő létesítmények tűzjelző központjaiból érkező közvetlen tűzátjelzések 

(37 eset) okozták. Műszeres tűzjelzésekre vonatkozóan a szerek 24 esetben nem hagyták el a 

szertárat, mert a jelzést lemondó kód alapján lemondták. A nyári idegenforgalmi szezonban a 

tűzesetre vonatkozó lakossági bejelentések is több esetben tévesnek bizonyultak. Ezekben az 

esetekben legtöbbször a bográcsozás, szalonnasütés kapcsán keletkezett füst miatt érkeztek 

bejelentések. 

Megfigyelhető a káresemények elemzésénél, hogy legtöbb esetben I-es vagy I/K a 

beavatkozások minősített riasztási fokozata, azaz a legalacsonyabb riasztási fokozatban képes 

a HTP a feladatok végrehajtására, költséghatékonyabbá téve a működést. 

 

3. A MŰSZAKI MENTÉSEK JELLEGE 

A beavatkozást igénylő műszaki mentések számában történt kisebb negatív irányú elmozdulás 

elsődlegesen az időjárási körülményekre vezethető vissza. Az elemi csapások számát tekintve 

összességében az előző év hasonló statisztikáját hozta.  

Évről-évre látható, hogy a beavatkozást igénylő műszaki mentések száma magasabb a 

tűzesetek számánál. A tűzesetek, műszaki mentések részletes, havi bontású kimutatását a  

4. számú és 5. számú melléklet, valamint az előző évekhez viszonyított, éves bontású 

összehasonlítását a 6. számú és 7. számú melléklet tartalmazza. 
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4. KIEMELKEDŐ KÁRESETEK 

Balatonakarattya településen egy kb. 150 m2-es családi ház földszinti lakóterének kb. hetven 

négyzetmétere, valamint a padlástér és tetőszerkezet égett. Az épületben két fő lakott, akik 

kiérkezésünkkor nem voltak otthon. Az épületben lévő nagy értékű festmények és bútorok 

kimentése a tűz oltásával egy időben folyamatosan történt. Személyi sérülés a tűzeset során 

nem történt. A minősített riasztási fokozat II/K volt. 

Királyszentistván külterületén működő létesítményben, egy a technológiai folyamat részét 

képző fekvőhengeres kazán beöntő garatjának alsó részén robbanás történt, melyet követően a 

fémvázas kialakítású közlekedő szerkezeten kisebb tűz keletkezett. Az eset során két fő sérült, 

őket a helyszíni ellátás után a mentők a veszprémi kórházba szállították. A tüzet 1 habsugár 

alkalmazásával eloltottuk. A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  

(a továbbiakban: Veszprém MKI) Katasztrófavédelmi Mobil Laborja az érintett területen 

méréseket végzett. A mérések eredményeként levegőben emberi egészségre káros értékben 

veszélyes anyagot a műszerek nem mutattak ki. Az építményben jelentős kár keletkezett. A 

minősített riasztási fokozat IV/K, a végleges minősített riasztási fokozat II/K volt. 

 

5. KÁRESETEK LEBONTÁSA TELEPÜLÉSEK SZERINT A HTP MŰKÖDÉSI 

TERÜLETÉN IDŐRENDI SORRENDBEN 

 

5.1. KÉMÉNYTŰZZEL KAPCSOLATOS KÁRESEMÉNYEK 

 Papkeszi településen egy kétszintes családi ház kéményében lerakódott korom izzott. A 

tulajdonos kéménytisztító keféjével az izzást megszüntettük. 

 Balatonalmádi településen egy kétszintes családi ház kéményben korom izzott. A 

kazánházban lévő kémlelőnyíláson keresztül porral-oltó tűzoltókészülékkel az izzást 

megszüntettük.  

 Balatonkenese településen egy földszintes családi ház vegyes-tüzelésű kazánjának 

kéményében korom izzott. A kazánházban lévő izzást porral-oltó tűzoltókészülékkel 

megszüntettük. A kémény teljes keresztmetszetében el volt dugulva. 

 Balatonfűzfő településen egy kétszintes családi ház kéményben lerakódott korom égett. A 

viharos szél nehezítette a tűz oltását. A tüzet több porral-oltó tűzoltókészülékkel sikerült 

megszüntetnünk.  

 Vilonya településen egy családi házban a kéményben lerakódott korom égett. A tüzet 1 db 

6 kg-os porral-oltóval oltottuk el. A kémény átvizsgálása során megállapításra került, 

hogy az szerkezetileg sérült, biztonsággal nem használható.  

Személyi sérülés egyik esetben sem történt, valamint lakosságvédelmi intézkedésre nem volt 

szükség. Mindegyik esetben a kémény további használatával kapcsolatosan az érintettek 

számára a tájékoztatást megtettük. 

 

5.2. SZÉNMONOXIDDAL KAPCSOLATOS ESEMÉNYEK 

A 2021. évben tényleges beavatkozást igénylő szénmonoxiddal kapcsolatos esemény a 

működési területünkön 1 esetben történt. 

 Balatonalmádi településen egy társasházi lakásban a CO érzékelő bejelzett. A lakás fürdő 

helyiségében egy kombi gázkazán üzemszerű működése közben, a kémény bekötésnél 

magas szénmonoxid koncentrációt mértünk. A készüléket lezártuk, a gázszolgáltató a 

kazánt a hálózatról leválasztotta. Az érintett lakásban és az épületben további méréseket 
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végeztünk ahol a mérő műszereink CO jelenlétére vonatkozó értéket nem mutattak. 

Személyi sérülés nem történt, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. 

A szénmonoxid jelenlétére utaló jelzések száma a 2020-as és 2021-es évben azonos számot 

mutattak. A statisztikai adatok alapján a lakosság egyre több érzékelőt vásárol, mely az 

állampolgárok öngondoskodó magatartására utal.  

A lakóingatlanokban, ipari létesítményekben történt tűzesetekkel, szabadtéri tűzesetekkel, 

kéménytüzekkel, szénmonoxid szivárgásokkal, mérgezésekkel kapcsolatban megállapítható, 

hogy 1 esetben történt személyi sérülés, haláleset nem történt, lakosságvédelmi intézkedésre 

nem került sor. 

 

IV. SZAKMAI FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG, ELLENŐRZÉSEK 

A havi tűzoltóparancsnoki értekezleten a tűzoltóparancsnok, a parancsnok-helyettes, a 

szolgálatparancsnok, a műszaki-biztonsági tiszt és a katasztrófavédelmi megbízott vett részt. 

Az ÖTE-k az értekezletekre megkeresésre, kiértesítésre kerültek. Az ÖTE-ket érintő 

témákban telefonon az egyeztetés folyamatos volt, a szükséges tájékoztató anyagokat minden 

esetben megküldtük részükre elektronikus formában.  

Az állomány részéről a beavatkozások értékelése naponta végrehajtásra kerültek.  

A felkészítő gyakorlatok előkészítése, végrehajtása, értékelése, ellenőrzése során, a saját 

tapasztalatokkal történő kiegészítés, valamint a figyelem felhívás a további szempontok 

jelentőségére minden esetben megtörtént.  

 

V. AZ ÁLLOMÁNY KÉPZÉSE, KÉPZETTSÉGE 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet kihirdető Korm. rendeletben, a 

veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló külön kormányrendeletekben, 

a különleges jogrenddel járó intézkedésekben, és közjogi szervezetszabályozó eszközök által 

rögzítettekkel összefüggésben a 2021. év első félévében a külső helyszínekre tervezett 

helyismereti foglalkozások, gyakorlatok elmaradtak. A laktanya területén belül szituációs 

begyakorló gyakorlatok és parancsnoki ellenőrző gyakorlatok kerültek megtartásra. 

A humánjárvány alakulásának figyelembevételével az év második felében a külső 

helyszínekre tervezett helyismereti foglalkozásokat, gyakorlatokat a járványügyi intézkedések 

maradéktalan betartása mellett a Veszprém MKI igazgatói feladatszabás alapján folytattuk.  

A gyakorlatokon a személyi állomány elméleti, gyakorlati ismereteinek, a TMMT-kben, 

valamint a szabályzatokban meghatározott feladatok ismeretének fejlesztése, felmérése volt a 

legfontosabb cél. 

A vonulós állomány továbbképzéséhez központilag biztosított új projektor került 

felszerelésre, mellyel a HTP képzési színvonala emelkedett. 

Az elsajátított elméleti tudás felmérésére az e-learning típusú tesztek kitöltése ad lehetőséget, 

nem megfeleltre értékelt eredmény egyik félévben sem született. Az eredmények ismeretében 

megállapítható, hogy az állomány elméleti felkészültségének színvonala megfelelő. 

Az országos kiemelt káresemények tapasztalatai az állomány képzési és továbbképzési 

rendszerébe beépítésre kerültek, felhasználva az eseti műveletelemzéseket és a 

veszélyhelyzeti prognózisban foglaltakat. A műveletelemzések hatékonyabbá, 

biztonságosabbá teszik a jövőbeli beavatkozásainkat. 
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Az állomány a beosztásoknak megfelelő képesítésekkel rendelkezik. A szolgálatszervezés 

megkönnyítése érdekében további kezelői jogosultságok megszerzésre a lehetőségek 

függvényében kiemelt figyelmet fordítottunk és fordítunk.  

 

VI. TŰZVÉDELEM, TŰZMEGELŐZÉS 

A bekövetkezett események alapján megállapítható, hogy az állampolgárok jogkövető 

magatartást gyakorolnak. Az elhelyezett szénmonoxid érzékelők megfelelő minőségűek, ez 

azért fontos, hogy időben jelezzék a „csendes gyilkos” jelenlétét.  

2021. évben a szabadtéri tűzeseteket követő helyszíni ellenőrzésre Balatonalmádi és 

Balatonfüredi járás területén 8 esetben került sor. A működési területünkhöz tartozó 

településeken ezen felül 7 esetben engedély nélküli égetés miatt vettünk fel jegyzőkönyvet. 

Tűzcsapok vonatkozásában 182 ellenőrzést végzett az állomány. 

A korábbi évektől eltérően a kialakult vírushelyzet figyelembevételével a 2021-es évben az 

oktatási- és nevelési intézményekbe nem jutottunk el oktatásokat, bemutatókat tartani. A 

korlátozások enyhítését követően a nyári idegenforgalmi szezonban a strandok területén az 

érdeklődő közönségnek statikus bemutatókat, a táborozó diákoknak a tűzoltólaktanya 

látogatások kapcsán előadásokat tartottunk, többek közt a tűzgyújtás szabályaira vonatkozóan. 

A felkészítő és parancsnoki ellenőrző gyakorlatok során a helyszínt biztosító létesítmények 

tűzvédelmi szabályainak betartására nagy figyelmet fordított a HTP. Amennyiben az 

Országos Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: OTSZ) használati, tárolási szabályaival 

kapcsolatban hiányosságot tapasztalt, felhívta az üzemeltető figyelmét a szabálytalanság 

megszűntetésére, jelentést tett a KvK felé.  

 

VII. EGYÜTTMŰKÖDÉS A MŰKÖDÉSI TERÜLETEN LÉVŐ ÖTE-KEL, AZOK 

ÉRTÉKELÉSE 

Az együttműködési megállapodással rendelkező Balatonkenesei és Csajági Polgárőr 

Egyesületek vállalták a tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátását 

közigazgatási területükön. A feladatok ellátásához szükséges jogszabály által előírt képesítést 

2021-ben megszerezték.  

Az ÖTE-k az év elején 204.347 Ft összegű kiegészítő többlettámogatásban részesültek. A 

2021. évben benyújtott sikeres pályázataik kapcsán -, a Veszprém MKI támogatói szerződést 

kötött, melynek keretében a 2021. évi pályázaton Csajág ÖTE 711.825 Ft összegű, 

Balatonkenese ÖTE 700.042 Ft összegű pénzbeli és tűzoltó technikai eszköztámogatásban 

részesült. 

 

VIII. AZ ÖTP-KNÉL VÉGZETT FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG 

A HTP működési területén jelen pillanatban nem működik önkormányzati tűzoltó-

parancsnokság.  

 

IX.  A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA 

 

1. A VÉGREHAJTOTT LAKOSSÁGVÉDELMI ELLENŐRZÉSEK STATISZTIKAI 

ADATAI, A FELTÁRT HIÁNYOSSÁGOK ELEMZÉSE: 

2021. évben természeti eredetű kockázati helyszíni ellenőrzés a Balatonfüredi és 

Balatonalmádi Járás területén 186 alkalommal került végrehajtásra, melyet bontásban a 8. 

számú melléklet tartalmaz. 
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2021. évben hatósági ellenőrzés a két járás területén 35 alkalommal került végrehajtásra, 

melyet bontásban a 9. számú melléklet tartalmaz.  

A Balatonfüredi Járásban 10 db, a Balatonalmádi Járásban 19 db telepített lakossági riasztó 

eszköz található. A két járásban található eszközök közül 22 db egyszer került ellenőrzésre. 

Balatonfűzfő város esetében a 7 db eszköz havi hangos próbáját összesen 84 alkalommal 

végeztük el. 

2. KÖTELES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK FELKÉSZÍTÉSI ADATAI %-os 

ARÁNYBAN KIMUTATVA AZ ALAPKÉPZÉSBEN, SZAKKIKÉPZÉSBEN ÉS 

TOVÁBBKÉPZÉSBEN RÉSZESÜLT SZEMÉLYEK SZÁMÁT 

A polgári védelmi szervezetek kiképzésének végrehajtására képzési terv készült. 2021-ben a 

Balatonfüredi és Balatonalmádi Járásban 22, illetve 8 esetben került végrehajtásra riasztási 

gyakorlat, mely a részvételi arány alapján megfelelt minősítést kapott. Vezetői felkészítés 

Balatonalmádi Járásban 3 szervezet számára került megtartásra. 

A felkészítések során kiemelt hangsúlyt kapott a veszélyes üzemek tevékenysége által 

bekövetkezhető katasztrófák elleni védekezésre történő felkészülés. 

 

3. KÖTELES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK LÉTSZÁM ADATAI 

A Balatonfüredi és Balatonalmádi Járás településeinek köteles polgári védelmi szervezeteibe 

beosztottak létszáma 644 fő és 495 fő.  

 

4. ÖNKÉNTES MENTŐSZERVEZETEK LÉTSZÁMADATAI, BEAVATKOZÁSAIK 

A Balatonfüredi Járásban 20 fő a „BALATON”, a Balatonalmádi Járásban 21 fő a „Balaton-

Port” Önkéntes Járási Mentőcsoport munkájában vett részt.  

 

5. TÁJÉKOZTATÓ A GAZDASÁGI ÉS ANYAGI SZOLGÁLTATÁSI 

KÖTELEZETTSÉGRE LEBIZTOSÍTOTT ESZKÖZÖKRŐL ÉS 

SZOLGÁLTATÁSOKRÓL 

A Balatonfüredi és Balatonalmádi Járás illetékességi területéhez tartozó településeken a 

szükséges eszközöket szolgáltatási szerződés alapján biztosították a települések az esetlegesen 

szükséges katasztrófavédelmi beavatkozások végrehajtása érdekében. 

 

6. KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK KATASZTRÓFAVÉDELMI FELADATOKBA 

TÖRTÉNŐ BEVONÁSA 

A Balatonfüredi és Balatonalmádi Járásban a közbiztonsági referensek összlétszáma 20 fő. 

Balatonalmádi, Balatonfűzfő és Csopak településen biztosított a közbiztonsági referens-

helyettes munkája is. A katasztrófavédelmi felkészítésüket a KvK negyedévente referensi 

értekezlet keretében hajtotta végre, ahol beszámoltak az előző időszak feladatairól és 

áttekintik a következő időszak feladatait. A vírushelyzet miatt az egyeztetések telefonon és  

e-mail útján, egy alkalommal pedig értekezlet keretében kerültek végrehajtásra. A személyi 

változások miatt a polgármesterek által kijelölt új referensek tanfolyami jellegű felkészítése és 

vizsgáztatása folyamatos volt.  

A gyakorlatok tervezésekor és lebonyolításakor aktívan részt vettek az előkészítő és 

végrehajtó munkálatokban. Rendszeresen adatot szolgáltattak, végezték a veszélyelhárítási és 

megalakítási tervek aktualizálását.  
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7. A TELEPÜLÉSEN KIJELÖLT BEFOGADÓ HELYEK ADATAI 

A Balatonfüredi és Balatonalmádi Járás településein befogadó helyek vannak kijelölve, mind 

megyei, mind pedig Paks település lakóinak befogadására, ideiglenes elhelyezésére. A 

befogadó helyeket a 10. számú melléklet tartalmazza. A befogadó helyek ellenőrzését az 

alábbi szempontok szerint hajtottuk végre: az épület általános műszaki állapota, 

közműellátottsága, az alapvető higiéniai feltételek biztosítása, kapcsolattartó elérhetősége. 

 

8. KOCKÁZATAZONOSÍTÁSI ELJÁRÁS TAPASZTALATAI, A TELEPÜLÉSEK 

KATASZTRÓFAVÉDELMI OSZTÁLYBA SOROLÁSA 

A Balatonfüredi Járásban 11 település II-es, 11 település III-as katasztrófavédelmi besorolású. 

A Balatonalmádi Járásban 4 település I-es, 5 település II-es, 2 település III-as 

katasztrófavédelmi besorolású. A járások veszélyeztetettségét meghatározó hatások közül az 

elmúlt időszakban a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek (tárolás, gyártás, közúti 

szállítás), mint legfőbb veszélyeztető hatás mellett a rendkívüli időjárási hatások, a 

villámárvizek okozta hatások voltak a meghatározóak. 

A kockázatazonosítási eljárás végrehajtásának eredményeképpen 2021-ben a települések 

osztályba sorolásában a polgármesterek részéről változtatás igénye nem merült fel. 

 

9. TERVEZÉSI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI 

A Balatonfüredi és Balatonalmádi Járás települései rendelkeznek megalakítási, 

veszélyelhárítási, - az arra kijelölt települések - befogadási tervekkel, melyek pontosítása 

évente március 31-ig valósul meg. Külső Védelmi Tervvel 3 település rendelkezik. 

Vízkárelhárítási tervet mindegyik település készíttetett. A tervek készítéséhez rendelkezésre 

állt a Veszprém Megyei Mérnöki Kamara által készített mintaterv dokumentáció.  

 

10.  LAKOSSÁGTÁJÉKOZTATÁS, KÖZINTÉZMÉNYEKKEL VALÓ 

KAPCSOLATTARTÁS 

A humánjárvánnyal összefüggésben, a külső helyszínekre tervezett bemutatók az év első 

felében elmaradtak, a katasztrófavédelmi ifjúsági vetélkedő nem került megrendezésre.  

A nyári szezonban statikus bemutatókon vettünk részt Baleset megelőzési napok keretén 

belül, a rendezvény helyszínéül szolgáló strandokon.  

A nyári táborok keretén belül a tavalyi évben 43 gyermek kereste fel tűzoltóságunkat laktanya 

látogatás céljából. A program keretén belül bepillantást kaptak a tűzoltók munkájából, 

megismerhették a készenléti szereket, eszközöket, egyéni védőfelszereléseket. Kérésre rövid 

előadásokat tartottunk a tábortűz gyújtás szabályairól, veszélyeiről.  

 

11. FELKÉSZÜLÉSSEL (TÉLI, ÁRVÍZI) KAPCSOLATOS FELADATOK 

VÉGREHAJTÁSA 

A HTP a Balatonfüredi és Balatonalmádi Járás Helyi Védelmi Bizottsági üléseken 

képviseltette magát, melyek a 2021. évben elektronikus úton kerültek megtartásra. 

A települési közüzemi szolgáltatást végző intézményekkel az ügyeletek ügyeleti beosztásai 

pontosításra kerültek. A szervezetektől tájékoztatást kaptunk a rendelkezésükre álló és 

bevethető erőforrásokról és eszközökről, az utak állapotáról (különösen a kiemelten veszélyes 

útszakaszok tekintetében), a védekezési munkálatokról, a közutak síkosság mentesítésének 

helyzetéről, az esetleges mentési tevékenység és logisztikai támogatás biztosítása érdekében. 
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A téli rendkívüli időjárással kapcsolatosan a helyi rendvédelmi, a társadalmi és a karitatív 

szervezetekkel, energiaszolgáltatókkal, egészségügyi szervvel, közlekedési társaságokkal 

kapcsolatot tartott a katasztrófavédelmi megbízott. 

A HTP működési területén aktualizálásra került a települési melegedőhelyek listája, a 

kapcsolattartó személyek nevei és elérhetőségei.  

A vizek kártételei elleni felkészülés keretében az árkok, csatornák, átereszek állapotát 

ellenőriztük. 

 

12. LAKOSSÁGVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK BEVEZETÉSÉT IGÉNYLŐ 

ESEMÉNYKEZELÉSEK 

2021-ben a Balatonfüredi Járásban 1 alkalommal került sor lakosságvédelmi intézkedésre, 

melynek keretén belül elektromos fűtőberendezések kerültek biztosításra az érintett család 

részére. A Balatonalmádi Járásban nem került sor lakosságvédelmi intézkedésre.  

 

13. BEL- ÉS KÜLTÉRI VÍZELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE 

A települési csapadékvíz-elvezetők ellenőrzéseivel kapcsolatosan az észrevételeket az érintett 

település polgármesterével minden esetben egyeztettünk, az esetleges problémákra az 

önkormányzatok intézkedtek. 

Az ellenőrzések tapasztalatai az mutatják, hogy a településeken ismerik a kritikus helyeket, 

törekednek azok megszüntetésére.  

 

14. TÁJÉKOZTATÓ A VIS MAIOR IGÉNYEK BENYÚJTÁSÁNAK 

INDOKOLTSÁGÁRÓL, A BENYÚJTOTT IGÉNYEKRŐL 

2021-ben az utak és vízelvezető árkok helyreállítására pályáztak az önkormányzatok.  

Vis maior utólagos helyszíni szemlére 2 esetben került sor. Az utólagos helyszíni szemléken a 

vis maior támogatás felhasználás megfelelőségének vizsgálata történt meg a társzervekkel. A 

benyújtott vis maior igények közül valamennyi megalapozott volt. 

 

X. GYAKORLATOK 

A HTP mentő-tűzvédelmi feladatainak biztonságos és hatékony végrehajtására, valamint az 

állomány szerelési készségének szinten tartására és fejlesztésére felkészítő, valamint helyi 

szintű ellenőrző gyakorlatokat szerveztünk, amelyeket önállóan hajtottunk végre.  

A felkészítő, helyi szintű ellenőrző gyakorlatok valós eseteket feltételezve, életszerű 

szituációkat modelleztek. A végrehajtás során a szakmai szabályzókban szereplő előírások 

érvényesültek. A felmerülő kisebb hiányosságokra (szerelési szabályzattól eltérő szerelés) a 

helyszíni értékelések alkalmával a gyakorlatvezető, valamint az ellenőrző felhívta mind a 

beavatkozó-, mind az irányítói állomány figyelmét.  

A katasztrófavédelmi megbízottak polgári védelmi, lakosságvédelmi feladataik során 

tervezik, szervezik a települések polgári védelmi szervezeteinek képzését, továbbképzését, 

riasztási és ár-belvízi védelmi gyakorlatait.  

2021. évben a HTP Csajág, Királyszentistván és Balatonfűzfő település Külső Védelmi 

Tervgyakorlatán vett részt. A tervekben foglaltak alkalmazása biztosítja a veszélyeztetett 

területen élő és az egyéb okból ott tartózkodó személyek és az ott található anyagi javak 

szervezett mentését. A polgármesterek a terv tartalmát ismerik, feladataikat a helyi 

katasztrófavédelmi, társ- és együttműködő szervek, szervezetek szakembereinek 

közreműködésével végzik. 
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A katasztrófavédelem informatikai rendszerén keresztül rendszeresen kommunikációs 

gyakorlatok kerültek végrehajtásra az alárendelt és a felettes szervek között. 2021. évben is 

sor került országos törzsvezetési gyakorlatok végrehajtására a Marathon Terra 3 rendszeren 

keresztül. 

 

XI.  ÜGYELETI TEVÉKENYSÉG 

A híradó-ügyeletesi feladatokat a készenléti jellegű szolgálat állománya 1 fővel, a nap 24 

órájában látja el. Fogadja a beérkező tűzjelzéseket, azokat értékeli és a szabályzóknak 

megfelelően továbbítja a kapott információkat. Meghatározott esetekben kezeli a 

létesítmények tűzátjelző központjaiból beérkező jelzéseket, a berendezések üzemeltetőivel 

folyamatos kapcsolatot tart. 

Az események gyors és hatékony felszámolása érdekében a Megyei Fő- és Műveletirányítási 

Ügyelet felé jelentést tesz a keletkezett káresetek helyszíneire vonatkozó fontos adatokról, 

javaslatot tesz a riasztási rend módosítására. 

A bekövetkezett eseményeket jelenti a tűzoltóparancsnoknak, valamint a KvK szakterületi 

vezetőinek. 

 

XII. TÁRSSZERVEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS TAPASZTALATAI, 

ÉRTÉKELÉSE 

A beavatkozások, káresemények eredményes végrehajtása, felszámolása érdekében a 

társszervekkel, szervezetekkel és együttműködőkkel az együttműködés folyamatos volt, ezen 

belül szorosabb a rendőrséggel, a mentőszolgálattal, a honvédséggel és a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatóságának munkatársaival. 

A társszervekkel közösen, a nyári szezonban statikus bemutatón vettünk részt Baleset 

megelőzési napok keretén belül.  

 

XIII. HTP MŰKÖDÉSÉNEK TÁRGYI FELTÉTELEI 

A HTP működésének feltételei biztosítottak. A mentő-tűzvédelmi feladatainkat 2 tűzoltó 

gépjármű, 1 erdőtüzes gépjármű és 1 kisgéphajó folyamatos készenlétben tartásával hajtottuk 

végre. Az irányítói, ügyintézői feladatok végrehajtásához 1 tűzoltásvezetői és 1 ügyintézői 

gépjármű áll rendelkezésre. A Nissan típusú ügyintézői gépjárművünk átadásra került 

Veszprém MKI-nak. A gépjárműveket a 11. számú melléklet tartalmazza. 

A 2021. évi eseti meghibásodásoknál a helyben megoldható karbantartási munkákat a HTP 

saját állománnyal hajtotta végre. A szolgáltató igénybevételével történő javításokat a BM 

HEROS LEK Kft. szervizhálózatán keresztül végeztette el a Veszprém MKI Műszaki 

Osztálya.  

A szakfelszerelések állapota jó, az esetlegesen tönkrement meghibásodott felszerelések a 

Veszprém MKI központi raktárából kerültek pótlásra.  

A bevetési ruhák tisztítását, a mászóövek, a tűzoltó kötelek és létrák felülvizsgálatát helyben 

végeztük. Az egyéni védőfelszerelések megléte, megfelelősége napi szinten ellenőrzésre 

került. Amennyiben szükséges volt, cseréjükről azonnal intézkedtünk. 

Az állomány részére kiadott légzőkészülékek (álarcok, tömlők, nyomáscsökkentők) érvényes 

felülvizsgálattal rendelkeznek. A légzőpalackok töltését a HTP-n hajtottuk végre. A légző 

álarcok felülvizsgálata, tisztítása a Veszprémben a BM HEROS Zrt-nél történt. 
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XIV. SPORTTEVÉKENYSÉG, KAPCSOLATTARTÁS A LAKOSSÁGGAL 

A koronavírus járvány miatt 2021-ben szakmai versenyek, illetve katasztrófavédelmi 

sportverseny nem kerültek lebonyolításra. Egyéb külső helyszíneken megrendezésre került 

versenyeken tűzoltóságunk kollégái (Országos Íjászversenyen és favágó verseny) vettek részt, 

ahol kiemelkedő eredményeket értek el csapat és egyéni kategóriában. 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében, a járvánnyal összefüggésben, a meghatározottak szerint a lakossággal való 

együttműködés az év első felében nem valósulhatott meg. Az év második felében már 

lehetőség nyílt többek közt laktanya látogatásra is. A nyár folyamán a járványhelyzet előtti 

időszakokhoz hasonlóan több táborozó diákcsoport kereste fel tűzoltóságunkat.  

A nyári szezonban külső helyszíneken megtartott rendezvényeken bemutatókat tartottunk a 

lakosság számára. 

 

A KÖVETKEZŐ ÉV FELADATAI 

Mentő-tűzvédelem kapcsán továbbra is kiemelt cél, hogy az állampolgárok a lehető 

legmagasabb szakmai színvonalon gyors segítséget kapjanak. Ennek érdekében a gyakorlatok, 

foglalkozások folyamatosan végrehajtásra, ellenőrzésre kerülnek. A tűzoltási- és műszaki 

mentési tervvel rendelkező létesítményekben tovább folytatódnak a gyakorlatok, különös 

tekintettel a kiemelt fontosságú létesítményekben.  

A katasztrófavédelmi megbízott továbbra is ellátja a kapcsolattartó szerepét az 

önkormányzatokkal. A HTP a katasztrófavédelmi megbízotton keresztül a járási, a települési 

mentőcsoportok, valamint a Helyi Védelmi Bizottságok munkáját figyelemmel kíséri. Nagy 

figyelmet fordítunk az ifjúsági verseny szervezésére, a továbbjutott csapatok versenyre való 

felkészítésére.  

A járványügyi intézkedések figyelembevételével, a 2022. évben is fontos feladat a közösségi 

szolgálatteljesítés szervezése, a jelentkezők fogadása, foglalkoztatása.  

Továbbra is eleget kívánunk tenni minden megkeresésnek, amely során minél többen 

megismerhetik szervezetünket és a tűzoltók munkáját. Új lehetőségeket alkalmazva minél 

látványosabb, életszerűbb bemutatókat tervezünk. A bemutatók alkalmával szeretnénk minél 

nagyobb közönséghez eljutva felhívni a figyelmet a megelőzés fontosságára, a tűzvédelmi 

szabályok betartására. Várjuk továbbra is a nevelési- és oktatási intézmények jelentkezését 

laktanya látogatásra. 

Az elhelyezési körülmények javítása érdekében a HTP villamos hálózatának felújítása, 

valamint a laktanya tisztasági festése 2022. évben kerül kivitelezésre. 

 

 
Melléklet: 6 oldal  

 

Terjedelem: 11 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül) 

Kapják:  címzett (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján - Nova SZEÜSZ) 

 

 
 ____________________________________________  ____________________________________________  

Cím: 8284 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 2.  

Telefon: +36(88)590-625 Fax: +36(88)452-894 

 E-mail: balatonfuzfo.ht@katved.gov.hu  

Hivatali Kapu azonosító:769207129 
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MELLÉKLETEK 
 

1. számú melléklet (Működési terület) 
A Balatonfűzfői HTP működési területe  

Sorszám Működési terület ÖTP ÖTE 

1. Alsóörs    

2. Balatonakarattya    

3. Balatonalmádi    

4. Balatonfőkajár Polgárdi ÖTP  

5. Balatonfűzfő    

6. Balatonkenese   
Balatonkenese 

ÖTE 

7. Csajág  Csajág ÖTE 

8. Füle Polgárdi ÖTP  

9. Királyszentistván    

10. Litér    

11. Papkeszi    

12. Vilonya    

 

2. számú melléklet (Katasztrófavédelmi osztályba sorolás működési terület szerint) 

3. számú melléklet (működési területünkön történt káresemények statisztikai 

adatai)  

Várpalotai Járás Katasztrófavédelmi Osztály Balatonalmádi Járás Katasztrófavédelmi Osztály 

Vilonya II. Balatonakarattya II. 

  Balatonalmádi II. 

Balatonfüredi Járás Katasztrófavédelmi Osztály Balatonfőkajár II. 

Alsóörs II. Balatonfűzfő I. 

  Balatonkenese II. 

Székesfehérvári Járás Katasztrófavédelmi Osztály Csajág I. 

Füle III. Királyszentistván I. 

  Litér I. 

  Papkeszi II. 

Káresetek: 
Beavatkozást 

igénylő 
Téves jelzések 

Kiérkezés előtt 

felszámolt 

Szándékosan 

megtévesztő 

jelzések 

Darabszám: 

Tűzesetek 62 78 16 1 157 

Műszaki 

mentések 
109 8 14 0 131 

Összesen: 171 86 30 1 389 
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4. számú melléklet (Tűzesetek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. számú melléklet (Műszaki Mentések)  
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6. számú melléklet (Tűzesetek számának összehasonlítása) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. számú melléklet (Műszaki Mentések számának összehasonlítása) 
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8. számú melléklet (természeti eredetű kockázati helyszíni ellenőrzés) 

Természeti eredetű kockázati helyszíni ellenőrzés  

Járás 
Utcai csapadékvíz 

elvezetők ellenőrzése 

Szabadtéri tűzesetet okozható 

kockázati helyszín ellenőrzése 

Veszélyes fák/facsoportok 

ellenőrzése 

Balatonalmádi Járás 80 0 0 

Balatonfüredi Járás 106 0 0 

 

9. számú melléklet (hatosági ellenőrzések és szemlék) 

 

10. számú melléklet (befogadó, ideiglenes elhelyezés létesítményei) 

Ssz. Befogadásra, ideiglenes elhelyezésre alkalmas létesítmények 

 Intézmény neve Befogadóképesség 

1. Alsóörs, Sportcsarnok 300 

2. Alsóörs, Eötvös Károly Művelődési Ház 200 

3. Alsóörs, Hotel Aranysas 150 

4. Alsóörs, Laroba Hotel 50 

5. Alsóörs, Northside Hotel 50 

6. Balatonakali, Művelődési Ház 50 

7. Balatoncsicsó, Nivegy-völgyi Ifjúsági Szálló 50 

8. Balatoncsicsó, Általános Iskola 100 

9. Balatonfüred, Szabadidő és Konferencia Központ 800 

10. Balatonfüred, Danubius Hotel Annabella 900 

11. Balatonfüred, Danubius Hotel Marina 900 

12. Balatonfüred, Hotel Füred Conference & Spa 450 

13. Balatonfüred, Flamingó Wellness és Konferencia Hotel 450 

14. Balatonfüred, Hotel Margaréta 450 

15. Balatonfüred, Hotel Ikarus 450 

16. Balatonfüred, Hotel Silverine Lake Resort 140 

17. Balatonfüred, Ipoly Hotel 130 

18. Balatonfüred, Manuela Hotel 76 

19. Balatonfüred, Hotel Tagore 72 

20. Balatonfüred, Boutique Hotel Annuska 60 

21. Balatonfüred, Hotel Blaha Lujza 50 

Hatósági ellenőrzések és szemlék 

Járás 
Víztározók 

ellenőrzése 

Szabadtéri 

tűzesetet követő 

helyszíni 

célellenőrzések 

Melegedő 

hely 

ellenőrzése 

Téli felkészüléssel 

kapcsolatos szemlék 

Vis maior 

előzetes helyszíni 

szemle 

Vis maior 

utólagos 

helyszíni szemle  

Balatonalmádi 

Járás 
0 4 24 3 0 1 

Balatonfüredi 

Járás 
0 3 0 1 0 1 

Székesfehérvári 

Járás 
0 1 0 0 0 0 
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22. Balatonfüred, Holiday Club Füred 140 

23. Balatonfüred, Közösségi Ház 130 

24. Balatonszepezd, Fenyves Panzió és Étterem 70 

25. Balatonudvari, Kultúrház 50 

26. Csopak, Hotel Csopak 124 

27. Csopak, Holiday Hotel 200 

28. Csopak, Református Általános Iskola 100 

29. Csopak, Mandulavirág Óvoda 40 

30. Csopak, Csopaki Üdülőfalu és Kemping 260 

31. Csopak, Kultúrház 40 

32. Dörgicse, Faluház 30 

33. Monoszló, Villa Silvestris 36 

34. Örvényes, Faluház 50 

35. Paloznak, Faluház 30 

36. Pécsely, Általános Iskola 50 

37. Tihany, Club Tihany 1400 

38. Tihany, Tihany Yacht Club 116 

39. Tihany, Aquilo Hotel Panoráma 79 

40. Tihany, Echo Residence 54 

41. Tihany, Bencés Általános Iskola 45 

42. Vászoly, Népház 100 

43. Zánka, Zánkai Erzsébet-tábor 3000 

44. Zánka, Bozzay Pál Ált. Iskola 100 

45. Zánka, Kétnyelvű Német Nemz. Óvoda 100 

46. Zánka, Faluház 200 

47. Balatonakarattya, Robusto Kft. üdülő 120 

48. Balatonakarattya, Hotel Vivien 70 

49. Balatonakarattya, Hotel Szilfa 100 

50. Balatonakarattya, MH Rekreációs, Kiképzési és Konf. Közp. 550 

51. Balatonalmádi, Hunguest Hotel Bál Resort  540 

52. Balatonalmádi, Árkádia Hotel 100 

53. Balatonalmádi, Balaton Glashotel 172 

54. Balatonalmádi, Happy Balaton turistaszálló 50 

55. Balatonalmádi, Nereus Park Hotel 132 

56. Balatonalmádi, Hotel Monopoly 70 

57. Balatonalmádi, College Panzió 210 

58. Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 132 

59. Balatonkenese, Hotel Marina-Port 200 

60. Balatonfőkajár, Kultúrház 150 

61. Balatonfőkajár, Református Általános Iskola 120 

62. Balatonfőkajár, Mesevilág Óvoda és Mini Bölcsőde 50 

63. Balatonfűzfő, Vágfalvi Ottó Művelődési Központ és Könyvtár 110 
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64. Balatonfűzfő, Sportszálló 30 

65. Balatonfűzfő, Közösségi Ház 70 

67. Balatonkenese, Hotel Kenese Port 100 

68. Balatonkenese, Hotel Marina-Port 200 

69. Balatonkenese, Kenese Bay Garden Resort & Conference 180 

70. Balatonkenese, Rády József Sportcsarnok 70 

71. Balatonkenese, Kúltúra Háza 70 

72. Csajág, Csajági Református Általános Iskola 120 

73. Csajág, Művelődési Ház 150 

74. Csajág, Csajági Csicsergő Óvoda és Bölcsőde 30 

75. Felsőörs, Snétberger Zenei Tehetség Központ 154 

76. Felsőörs, Civilház 40 

77. Küngös, Faluház 100 

78. Litér, Ertl Pálné Művelődési Ház és Könyvtár 95 

79. Papkeszi, Bocskai István Református Általános Iskola 50 

80. Papkeszi, Vitéz Bartha Andor Művelődési Ház 50 

81. Papkeszi, Papkeszi Kultúrház 100 

 

 

11. számú melléklet (szerállomány tábla) 

 

 

  

Szer megnevezése Szerrend Típus 

Gépjárműfecskendő Balaton/1 MB Rosenbauer TLF 4000 

Vízszállító gépjármű Balaton/Vízszállító Renaut Aqvarius 

Kisgéphajó Balaton/Kishajó  

Ügyintéző gépjármű  Suzuki Vitara 

Ügyintéző gépjármű  Nissan Almera 

Balatoni erdőtüzes gépjármű Balaton/Erdő Volkswagen Amarok 
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A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített 



 
     Vas Gábor tű. alez
     Vas Gábor tű. alez
     
     A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRASSAL HITELESÍTETT
     Aláírta
     false
     35000
     expediálás
     8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 2.
     38281
     Veszprém KvK Balatonfűzfői HTP
     2021. évi beszámoló .
     NOVA e-aláírás
     Vas Gábor
     Vas Gábor
     PDF_20220302_165346_0000000000000047680
     LASTPAGE
     false
     true
     false
     false
     true
     2021. évi beszámoló .
     
         9361037
         36990á2022      279
         36990-á-2022/ 279
         -1
         4
         false
    


		38281
	2022-03-02T16:53:46+0100
	8184 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás u. 2.
	Aláírta Vas Gábor tű. alez Saját kezűleg


		38200
	2022-03-03T07:28:28+0100
	8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31.
	Kiadmányozta Rauch József tű. alez Saját kezűleg


		38010
	2022-03-03T09:52:05+0100
	8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31.
	Felterjesztette Szolgainé Soós Gabriella tű. alez Saját kezűleg


		38010
	2022-03-03T13:48:38+0100
	8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31.
	Felterjesztette Szolgainé Soós Gabriella tű. alez Saját kezűleg


		38001
	2022-03-03T13:57:40+0100
	8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31.
	Kiadmányozta Dányi Béla Endre tű. ddtbk Saját kezűleg




