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Elıterjesztés 
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. március 26-i ülésére 
 
Tárgy:  Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület önkormányzati tőzoltóságként történı 

további mőködtetéséhez települési hozzájárulás fizetése 
 
Ikt.sz:  II/275/1/2012. 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
I. 
Lajosmizse Város Önkormányzata alapítója a Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési 
Köztestületnek. A Köztestület a lakosság köz megelégedettsége mellett látja el áldozatos munkáját, 
és hathatósan segíti Önkormányzatunkat a mindennapos mőködésben is. A Köztestület vonulási 
területe: Lajosmizse, Ladánybene, Táborfalva, Felsılajos közigazgatási területe. A vonulási 
terület kialakításánál fontos szempont, hogy a beavatkozásra 25 percen belül sor kerülhessen. Ennek 
megfelelıen a Köztestület feladatellátása meghatározó élet-, és vagyonvédelmi szempontból, mivel 
legközelebb hivatásos önkormányzati tőzoltóság jelenleg Kecskeméten és Dabason mőködik. 
 
A Magyar Közlöny 113. számában jelent meg a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény. A hivatkozott jogszabály – az elmúlt 
évek természeti, ökológiai katasztrófáinak sajnálatos tapasztalatai alapján – nemzeti ügyként 
kezelve azt, új alapokra helyezi ezen feladatellátást. Módosítja továbbá a tőz elleni védekezésrıl, a 
mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényt is, amely keretjogszabályként 
szabályozza a tőzoltóságok mőködését. Ennek keretében a tőzoltást, és a mőszaki mentést 2012. 
január 1-tıl állami feladatként határozza meg. A hivatkozott törvény végrehajtási jogszabályaként 
jelent meg az önkormányzati és létesítményi tőzoltóságokra, valamint a hivatásos tőzoltóság, 
önkormányzati tőzoltóság és önkéntes tőzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra 
vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Kormányrendelet, amelynek hatályba lépési 
idıpontja szintén 2012. január 1. napja.  
 
Az új katasztrófavédelmi törvény értelmében 2012. január 1. napjával a hivatásos önkormányzati 
tőzoltóságok állami tőzoltóságokká alakulnak át a törvény erejénél fogva. Az önálló mőködési 
területtel nem rendelkezı tőzoltó köztestületek önkormányzati tőzoltóságokká alakulnak át 2012. 
január 1. napjától, amennyiben az önkormányzat vállalja az önkormányzati tőzoltóság 
fenntartását.  
Ennek értelmében a Köztestület a továbbiakban is köztestületi formában mőködı, de önkormányzati 
tőzoltóság lesz, változatlan vonulási területtel. A Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. 
törvény (továbbiakban: Ptk.) 65.§ (1) bekezdése alapján „a köztestület önkormányzattal és 
nyilvántartott tagsággal rendelkezı szervezet, amelynek létrehozását törvény rendeli el. A 
köztestület a tagságához, illetıleg a tagsága által végzett tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot 
lát el.  A köztestület jogi személy.” Ugyanezen szakasz (6) bekezdése kimondja, hogy a 
köztestületre az egyesületre vonatkozó szabályokat kell megfelelıen alkalmazni. Az egyesületekrıl 
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Ptk. 61-64 §-a rendelkezik. Mindkét 
jogszabály kimondja, hogy az egyesület – így a köztestület is- a vagyonával önállóan gazdálkodik, 
tartozásaiért saját vagyonával felel.  
A fent említett jogszabályi elıírások figyelembe vételével az önkormányzati tőzoltóság a 
továbbiakban is köztestületi formában mőködı önállóan gazdálkodó és mőködı szervezet lesz.  
 
A katasztrófavédelmi törvény értelmében az önkormányzati tőzoltóság alapításának lehetséges 
formái a következıek:   
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1.) Települési önkormányzat és az önkéntes tőzoltó egyesület közösen 
2.) Önkormányzati társulás és az önkéntes tőzoltó egyesület közösen 
3.) Települési önkormányzat önállóan 
4.) Önkormányzati társulás önállóan 
 

A Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestületre jelenleg az 1.) pontban jelzett forma 
az érvényes. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2012. március 29-i ülésén 
napirendi pontként tárgyalja a Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület 
önkormányzati tőzoltóságként történı további mőködtetését. Az erre vonatkozó elıterjesztésben a 
polgármester az alapítási formát illetıen a továbbiakban is az 1.) formára tesz javaslatot. 
 
A feladatellátással kapcsolatban együttmőködési megállapodást kell kötni a hivatásos tőzoltósággal 
– Lajosmizse esetében a Kecskemétivel és a Dabasival –, hogy annak szakmai iránymutatása 
alapján a Köztestület, mint önkormányzati tőzoltóság tőzoltási és mőszaki mentési célokra 
folyamatosan igénybe vehetı készenléti szolgálatot lásson el, és közremőködjön közvetlen tőz- és 
robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában. A vonulási területén belül 
mőködı települési önkormányzatok hozzájárulást kötelesek fizetni az önkormányzati tőzoltóságok 
fenntartásához.  
 
A finanszírozás az alábbiak szerint történik: 
· állami normatíva, 
· vonulási területén kívül elrendelt vonulási költsége, 
· települési önkormányzati hozzájárulás. 
 
A Kormányrendelet értelmében az önkormányzati tőzoltóság fenntartása esetén a települési 
önkormányzatok hozzájárulását az önkormányzati tőzoltóság és az általa védett települések 
önkormányzatai között létrejött megállapodás rögzíti. A megállapodásban rögzített hozzájárulások 
mértékének megállapításánál kiemelt szempontnak tekintendı a települések lakosságszáma, 
valamint területének nagysága. A hozzájárulás mértékét legalább oly módon szükséges 
megállapítani, hogy a központi költségvetési hozzájárulással együttesen fedezetet biztosítsanak az 
önkormányzati tőzoltóság éves fejlesztési, fenntartási és mőködési kiadásaira. A fenntartáshoz 
szükséges fedezetet az önkormányzati tőzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és 
felszerelései minimális mennyiségérıl, minıségérıl és a szolgálat ellátásáról szóló jogszabály 
alapján kell megállapítani. Az önkormányzati tőzoltóság köteles elszámolni a fenntartásához 
biztosított hozzájárulás felhasználásáról. 
 
II.  A Tőzoltó Köztestület elnöke Koller Dániel támogatási kérelmet nyújtott be a T. Képviselı-
testület felé, amely tartalmazza a Köztestület 2012. évi költségvetését (elıterjesztés melléklete). 
A Köztestület idei évi költségvetése 40.019.480 Ft. A tervezett bevétel 26.078.900 Ft, így 
13.940.580 Ft hiány mutatkozik. Az alábbi táblázat felvázolja a települések által fizetendı 
hozzájárulás alakulását lakosságszám arányosan.  
 

Hozzájárulás alakulása  
   

Település Lakosságszám fı Finanszírozás mértéke eFt 
Lajosmizse 11700 9. 009. 000 
Felsılajos 1050 808. 500 
Táborfalva 3650 2.810.500 
Ladánybene 1700 1.309.000 
Összesen:  18100 13.937.000 
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Mindezek alapján javaslom, különös tekintettel az élet-, és vagyonvédelmi szempontokra a T. 
Képviselı-testületnek hogy Felsılajos Község Önkormányzata járuljon hozzá a települési 
önkormányzati hozzájárulás fizetésével a Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület 
önkormányzati tőzoltóságként történı fenntartásához. 
 
Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezeteket terjesztem a T. Képviselı-testület elé:  
 
 

Határozat-tervezet 
 
…/2012. (…) ÖH 
Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület önkormányzati tőzoltóságként történı 
további mőködtetéséhez települési önkormányzati hozzájárulás fizetése 
 

Határozat 
 
1. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a vonulási területben érintett 
települési önkormányzat a tőzoltási és mőszaki mentési feladatok elvégzését, valamint a közvetlen 
tőz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések végrehajtását a lajosmizsei önkormányzati 
tőzoltóságon keresztül biztosítja.  
 
2. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a vonulási területben érintett 
települési önkormányzat együttmőködési megállapodást köt a lajosmizsei önkormányzati 
tőzoltósággal az önkormányzati tőzoltóság fenntartásával, a települési hozzájárulás fizetésével 
kapcsolatban.  
 
3. Az önkormányzati tőzoltóság fenntartásához szükséges - Felsılajosra vonatkozó – települési 
hozzájárulás összege 809.000 Ft. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 2012. 
évi költségvetésrıl szóló 1/2012. (II.07.) önkormányzati rendelet 3.1 melléklete „Mőködési célú 
pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre” táblázat 4. sora terhére biztosított. 
 
4. Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
határozat 2.) pontban meghatározott együttmőködési megállapodást aláírja.  
 
Felelıs: Képviselı-testület, polgármester 
Határid ı: 2012. március 26. 
 
Lajosmizse, 2012. március 21. 
 
 
 
          Juhász Gyula sk. 
           polgármester  
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 5 - 

 
Elıterjesztés melléklete 

 

                                                                                                                          
 
  
Ikt.sz.: 2012/ I.-19 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület, Tisztelt Önkormányzat! 

 
A Lajosmizsei Tőzvédelmi és Mőszaki Mentési Köztestület alapszabályában vállalta a : mőködési területén 
az élet, és vagyonbiztonságot, a környezetet veszélyeztetı tőzesetek megelızése, felszámolása, és egyéb 
káreseményeknél segítségnyújtás, hatékony, gyors és szakszerő beavatkozás a mentésben, kárelhárításban. 
Közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tőzoltás, mentés és katasztrófa elhárítást. 
Lajosmizse Város Önkormányzata alapítója a Tőzoltó Köztestületnek. A Köztestület hathatósan segíti 
Önkormányzatunkat a mindennapos mőködésben, és a lakosság köz megelégedettsége mellett látja el 
áldozatos munkáját. A Köztestület vonulási területe: Lajosmizse; Ladánybene; Felsılajos; valamint 
Táborfalva közigazgatási területe. A vonulási terület kialakításánál fontos szempont, hogy a beavatkozásra 
legkésıbb 25 percen belül sor kerülhessen, de természetesen minél elıbb annál hatásosabb, és célratörıbb, - 
egy közúti balesetnél az esetleges életmentı beavatkozás, újraélesztésnél a 25’ már tragikus- lehet! Ennek 
megfelelıen Köztestületünk feladatellátása meghatározó élet-, és vagyonvédelmi szempontból, mivel 
hivatásos tőzoltóság jelenleg Kecskeméten és Dabason mőködik. A katasztrófavédelemrıl és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény rendelkezik. A hivatkozott 
jogszabály – az elmúlt évek természeti, ökológiai katasztrófáinak sajnálatos tapasztalatai alapján – nemzeti 
ügyként kezelve azt, új alapokra helyezi ezen feladatellátást. Módosítja továbbá a tőz elleni védekezésrıl, a 
mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvényt is, amely keretjogszabályként 
szabályozza a tőzoltóságok mőködését. Ennek keretében a tőzoltást, és a mőszaki mentést állami feladatként 
határozza meg. A hivatkozott törvény végrehajtási jogszabályaként jelent meg az önkormányzati és 
létesítményi tőzoltóságokra, valamint a hivatásos tőzoltóság, önkormányzati tőzoltóság és önkéntes tőzoltó 
egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) 32. § (1) (2) 
Kormányrendelet, valamint a  1996. évi XXXI. törvény a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a 
tőzoltóságról a helyi önkormányzatok tőzoltósággal kapcsolatos tevékenysége 28. §  (1) a) amelyeknek 
hatályba lépési idıpontja 2012. január 1. napja. Az új katasztrófavédelmi törvény értelmében 2012. január 1. 
napjával a hivatásos önkormányzati tőzoltóságok – így a kecskeméti is – állami tőzoltóságokká alakultak át a 
törvény erejénél fogva. Az önálló mőködési területtel nem rendelkezı tőzoltó köztestületek önkormányzati 
tőzoltóságokká alakulnak át 2012. január 1. napjától. Ennek értelmében köztestületünk – a továbbiakban is 
köztestületi formában – önkormányzati tőzoltóság, változatlan vonulási területtel (120/2011 okf. 
intézkedés melléklete). A feladatellátással kapcsolatban az érintett települési önkormányzatoknak 
együttmőködési megállapodást kell kötni a hivatásos szervvel (ami jelenleg pontosítás alatt áll). A 239/2011. 
(XI. 18.) II. 11. § (1) szakmai iránymutatása alapján a Köztestület, mint önkormányzati tőzoltóság tőzoltási és 
mőszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehetı készenléti szolgálatot lásson el, és közremőködjön 
közvetlen tőz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában. A vonulási területén 
belül mőködı települési önkormányzatok hozzájárulást kötelesek fizetni az önkormányzati tőzoltóságok 
fenntartásához (1996. évi XXXI. Törvény). 
A finanszírozás az alábbiak szerint történik: 
·  állami normatíva, 

LAJOSMIZSEI TŐZVÉDELMI ÉS MŐSZAKI 
MENTÉSI KÖZTESTÜLET 
H-6050 Lajosmizse, Mizsei u. 5. 

Tárgy:  Támogatási Kérelem 
Melléklet: 4  
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·  vonulási területén kívül elrendelt vonulási költsége, 
·  települési önkormányzati hozzájárulás. 
A Kormányrendelet értelmében az önkormányzati tőzoltóság fenntartása esetén a települési 
önkormányzatok hozzájárulását az önkormányzati tőzoltóság és az általa védett települések 
önkormányzatai között létrejött megállapodás rögzíti. A megállapodásban rögzített hozzájárulások 
mértékének megállapításánál kiemelt szempontnak tekintendı a települések lakosságszáma, valamint 
területének nagysága. A hozzájárulás mértékét legalább oly módon szükséges megállapítani, hogy a 
központi költségvetési hozzájárulással együttesen fedezetet biztosítsanak az önkormányzati tőzoltóság éves 
fejlesztési, fenntartási és mőködési kiadásaira. A fenntartáshoz szükséges fedezetet az önkormányzati 
tőzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális mennyiségérıl, minıségérıl és a 
szolgálat  
 
 
 
 
ellátásáról szóló jogszabály alapján kell megállapítani (48/2011. (XII.15.) BM rendelet). Az önkormányzati 
tőzoltóság köteles elszámolni a fenntartásához biztosított hozzájárulás felhasználásáról. A tőzoltóságok 
legkisebb erı- és eszközállományáról, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervrıl, a mőködési területrıl, 
valamint a tőzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítésérıl szóló 32/2009. (XI. 30.) ÖM 
rendelet értelmében Tőzoltó Köztestületünk az I. kategóriába sorolt szervezet, amelynek a 
finanszírozásához 892 pontot rendelt a jogszabály. A rendelet értelmében Lajosmizse esetében az elıírt 
készenlétben tartandó legkisebb gépjármő és technikai állománytábla az alábbiak szerint alakul 
/szerállomány/: 1 db készenléti gépjármő fecskendı és 1 db tartalék gépjármő fecskendı, valamint az elıírt 
készenléti szereken szolgálatot teljesítı – önkéntes tőzoltók minimális létszáma 1+4 személy, vagyis 
minimum 5 fı. Köztestületünknél a szolgálatot teljesítı önkéntes tőzoltók létszáma az alábbiak szerint került 
meghatározásra: 15 fı fıállású és 3 fı önkéntes alkalmi munkavállaló tőzoltó. A fent említett kötelezı 
minimális szolgálatot teljesítı létszám 5 fı, figyelembe kell venni a foglalkoztatott létszám kialakításánál, 
hogy 24 óra szolgálatot követıen 48 óra pihenı idı illeti meg a tőzoltót. A Tőzoltó Köztestület elkészítette a 
2012. évi költségvetési tervezetét az alábbiak szerint:  ( melléklet ) 
A Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelıen az önkormányzati hozzájárulás mértékének 
megállapítására a települések lakosságszámát javasolom, amely az alábbiak szerint alakul: Település 
Lakosságszám fı Hiány finanszírozása Ft 
Lajosmizse :    9 009 000.- Ft. 
Ladánybene : 1 309 000.- Ft. 
Felsılajos :        808 500.- Ft. 
Táborfalva :   2 810 500.- Ft. 
Összesen :   13 937 000.- Ft. 
 

A Tőzoltó Köztestület által benyújtott 2012. évi költségvetési tervezet jelenleg tájékoztató jellegő, mivel nem 
ismertek az Önkormányzatok pénzügyi támogatásának mértékei. Folynak az egyeztetések az új rendszer 
szerint mőködı feladatellátásra való gyors, hatékony, zavartalan átállás érdekében. Mindezek alapján 
javaslom, különös tekintettel az élet-, és vagyonvédelmi szempontokra a T. Önkormányzatnak, a Tőzoltó 
Köztestületünk önkormányzati tőzoltósággá való átalakítását, és ily módon való mőködtetését. A kérelemre 
kiemelt figyelemmel, és fontossággal tekintsen. Kérem, továbbá vegyék figyelembe annak ellenére, hogy ez 
most mindenki számára egy megterhelı pénzbeli feladat, de még is az egyik legkisebb mértékő a 
megmentett, és megmenthetı anyagi javak figyelembe vételével, ami az Önkormányzatoknak még így is egy 
„ igen kifizetıdı befektetés”. Ha csak egy átlagos családi épületet 15 – 20 millió forintra veszünk. És nem 
beszélve a nagyobb értékeket képviselı épületekrıl, erdıkrıl. Vegyék még azt is figyelembe, hogy 
amennyiben nem lesz meg a szükséges forrás a mőködéshez, úgy a további mőködés teljesen veszélybe 
kerül, magában hordozva a megszőnés valós esélyét. Ezt nem is jó továbbgondolni, sem az Önkormányzat 
sem Lakosság szemszögébıl!  
Egy adat:  A lajosmizsei Tőzoltóságnak 8 percen belül kell megkezdenie a vonulást, ez ( átlagosan 3’-5’ ) így 
jó eséllyel ér az esethez 8’- 15’ között, és kezdi meg az elsıdleges életmentést, tőz, robbanás megfékezését. Itt 
még nagyon jók az esélyek a mentésre! Ezt szembe állítva a Hivatásos Tőzoltóságokkal / Kecskemét vagy 
Dabas / a távolság mértéke, és helyismeret hiányából adódóan amennyiben kapacitásuk is engedi min.: 19’-
25’ a beavatkozás megkezdéséig. 
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a 2011. évi mőködésünkhöz  3.850.000.- Ft , támogatást kaptunk, amit ezúttal is köszönünk a 

lakosság nevében. 

 
 

Ezzel a támogatással önök a településükön élı lakosok élet, és vagyonbiztonságát 

támogatják. 

 
   Lajosmizse, 2012-01-19 

    
      

Tisztelettel: 
 
           Koller Dániel    

                               elnök 
    
 

P.H. 
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Bács Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
 

Cím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 
Tel: 76/502-019 Fax: 76/481-241 E-mail: 
bacs.titkarsag@katved.gov.hu 
 
 

        
 

53-7/2012/Ált.         E-mailen továbbítandó! 
Tárgy: Önkormányzati tőzoltóságok 2012. évi 
támogatása 

 Ügyintézı: Fekecsné Pál Anikó tő. alez. 
 Telefon:76/502-010 
 
 
Szarvas Attila 
Önkormányzati Tőzoltóság Parancsnoka részére 
 
Lajosmizse 
Mizsei u 5. 
6050 
 
 
 
Tisztelt Parancsnok Úr! 
 
A BM OKF Fıigazgató-helyettesének 10-2/2012/KV. sz. levele alapján tájékoztatom, hogy a 
Lajosmizse Önkormányzati Tőzoltóság 2012. évi támogatása az alábbiak szerint alakul: 
 

- január hónap    2 238 095  Ft 
- február – december hónapok 2 072 166 Ft/hó 

 
  Felhívom figyelmét a 48/2011. (XII. 15.) BM rendelet 28. §-ban foglaltakra. 
 
A szabályszerő felhasználást ellenıriztetni fogom.      
 
 
Kecskemét, 2012. január 18. 

 
 
 
   Üdvözlettel: 

 
Farkasinszki Lóránt tő. alezredes  

megyei igazgató 
 távollétében és megbízásából:  
 
         Farkas Sándor tő. alezredes s.k. 
             megyei igazgatóhelyettes 

Igazgató 
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A belügyminiszter 48/2011. (XII. 15.) BM rendelete 
az önkormányzati tőzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései 

minimális mennyiségérıl, minıségérıl és a szolgálat ellátásáról 
 
A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 
47. § (2) bekezdés 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 
rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 4. § tekintetében a tőz elleni 
védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) 
bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezetı államtitkár feladat- és hatáskörérıl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 
rendelet 37. § q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következıket rendelem el: 
 

1. Az önkormányzati tőzoltóság legkisebb létszáma 
 

1. § (1) Az önkormányzati tőzoltóság híradó-ügyeleti szolgálatának feladatellátását a laktanyában 
folyamatosan egy fı végzi. 
(2) Az önkormányzati tőzoltóság az egység riasztását követıen legalább a készenlétben tartott 
gépjármőfecskendı és az arra beosztott négy fı tőzoltó vonultatásáról gondoskodik. 
(3) Az önkormányzati tőzoltóság a tőzesethez, mőszaki mentéshez a készenlétben tartandó 
gépjármővel és az arra beosztott létszámmal, valamint tőzoltás vezetésére jogosult személlyel a 
riasztástól számított nyolc perces normaidın belül kezdi meg a vonulást. Az önkormányzati 
tőzoltóság vonulási területének meghatározása az elıírt riasztási idı és a vonulási távolságból adódó 
vonulási idı – legfeljebb 60 km/h átlagsebességgel számolva – összesített adata alapján 
meghatározott kiérkezési idı figyelembevételével történik. 
(4) Amennyiben az önkormányzati tőzoltóság rendelkezik különleges szerrel, azt a gyártó által 
kiadott kezelıi utasításban rögzített létszámmal üzemelteti. 
 
2. Az önkormányzati tőzoltóság létesítményeinek és felszereléseinek minimális mennyisége és 

minısége 
 
2. § (1) Az önkormányzati tőzoltóság legalább egy, minimum 2000 liter oltóvíz szállítására 
alkalmas gépjármőfecskendı és egy tartalék gépjármőfecskendı készenlétben tartásáról 
gondoskodik, melyeket főthetı szertárban tart. 
(2) Tartalék gépjármőfecskendıként kizárólag olyan gépjármőfecskendı tartható, amely minimum 
2000 liter oltóvíz szállítására alkalmas. Ez alóli eltérésre a hivatásos katasztrófavédelmi szerv 
központi szerve (a továbbiakban: központi szerv) adhat engedélyt. 
3. § Az önkormányzati tőzoltóság által készenlétben tartott gépjármőfecskendın minimálisan 
elhelyezendı anyagok, 
felszerelések és egyéni védıeszközök (a továbbiakban: eszközök) jegyzékét az 1. melléklet 
tartalmazza. A tartalékként készenlétben tartott gépjármőfecskendın az 1. mellékletben szereplı 
eszközök elhelyezése nem kötelezı. 
4. § (1) A készenlétben tartott tőzoltó gépjármőveket és eszközöket csak akkor lehet kapacitás 
kihasználását célzó hasznosításra (a továbbiakban: hasznosítás) igénybe venni, ha azok 
folyamatosan riaszthatók maradnak, valamint az önkormányzati tőzoltóság vonulási területét nem 
hagyják el. 
(2) A hasznosításhoz szükséges a hivatásos katasztrófavédelmi szerv katasztrófavédelmi 
kirendeltsége (a továbbiakban: helyi szerv) vezetıjének engedélye. 
 
5. § Az önkormányzati tőzoltóság elhelyezésére szolgáló létesítménynek rendelkeznie kell 
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a) alapközmő szolgáltatásokkal: víz, villamos energia, csatorna vagy zárt emésztı, víztisztító, 
b) főtéssel, 
c) tőzoltók elhelyezéséhez kapcsolódó, étkezést, oktatást, pihenést, öltözködést, tisztálkodást 
biztosító helyiségekkel, 
d) iroda helyiséggel, 
e) ügyeleti szolgálat elhelyezését biztosító helyiséggel, 
f) internet és telefon kapcsolattal, 
g) Egységes Digitális Rádiórendszer kiépítésével, 
h) főthetı szertárral, raktárhelyiséggel. 
6. § Az önkormányzati tőzoltóság olyan folyamatos ügyeleti szolgálatot tart fenn, amely alkalmas a 
helyi – személyes vagy lokálisan közzétett hívószámon a – káresetek jelzésének vételére, szükség 
szerinti továbbítására, továbbá állandó kapcsolatot képes tartani a kivonult egységekkel és a 
hivatásos katasztrófavédelmi szervek ügyeletével. 
 

3. A szolgálatellátás szabályai 
 
7. § Az önkormányzati tőzoltóság tőzoltó szakmai feladatainak ellátása tekintetében 
a) fıfoglalkozású önkormányzati tőzoltó a tőzoltó szakmai feladatok ellátását végzı, önkormányzati 
tőzoltósággal munkaviszonyban lévı, miniszteri rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkezı 
és foglalkozás-egészségügyi szolgálat vizsgálata alapján tőzoltói szolgálatra alkalmasnak 
minısített, 18. életévét betöltött személy; 
b) önkéntes jogviszonyban álló önkormányzati tőzoltó a tőzoltó szakmai feladatokat az 
önkormányzati tőzoltósággal egyéb, nem munkaviszony alapján ellátó, miniszteri rendeletben 
meghatározott képesítéssel rendelkezı és foglalkozás-egészségügyi szolgálat vizsgálata alapján 
tőzoltói szolgálatra alkalmasnak minısített, 18. életévét betöltött személy. 
8. § A hivatásos katasztrófavédelmi szervtıl helyszínre érkezı magasabb beosztású – tőzoltás 
vezetésére jogosult – személy az önkormányzati tőzoltóknak csak az önkormányzati tőzoltóság 
helyszínen tartózkodó tőzoltásvezetésére jogosult személye útján adhat utasítást és parancsot. 
9. § Az önkormányzati tőzoltóság tőzoltóparancsnoka a szolgálatszervezés végrehajtása érdekében 
heti bontásban elkészíti a szolgálati idıbeosztásokat, gondoskodik a szolgálati okmányok 
vezetésérıl, valamint a szakmai felügyelet által meghatározott adatszolgáltatás teljesítésérıl. 
 

Dr. Pintér Sándor s. k., 
belügyminiszter 
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1. melléklet a 48/2011. (XII. 15.) BM rendelethez 

 
Az önkormányzati tőzoltóságok által készenlétben tartott gépjármőfecskendın minimálisan 
elhelyezendı anyagok, felszerelések és egyéni védıfelszerelések jegyzéke 
a) Védıeszközök 
Egyéni védıeszközök 
– légzıkészülék személyenként 
– tartalék palack személyenként 
– légzıálarc személyenként 
– tőzoltó védıkesztyő személyenként 
– munkavédelmi védıkesztyő (mőszaki mentéshez) személyenként 
– tőzoltó bevetési védıruha (kabát és nadrág) személyenként 
– tőzoltó védısisak (arcvédıvel) személyenként 
– tőzoltó védıcsizma személyenként 
– mászóöv tartozékokkal (kézi balta, tömlıtartó kötél) személyenként 
Kollektívan alkalmazható 
– gumikesztyő (olaj- és saválló) 2 pár 
– gumicsizma (olajálló) 2 pár 
– mentıkötél 2 db 
– mentıálarc+tömlı 1 db 
b) Tőzoltó készülékek 
– hordozható ABC porral oltó (minimum 34A 189B, C) 1 db 
– hordozható ABC porral oltó (minimum 55A 233 B, C) 1 db 
– hordozható habbal oltó (minimum 13A 144B) 2 db 
– puttonyfecskendı 1 db 
c) Szívóoldali felszerelések 
– szívótömlı 8 m 
– lábszelepes szőrıkosár A 1 db 
– védıkosár (szőrıkosárhoz) 1 db 
– egyetemes kapocspárkulcs 2 db 
– győjtı 2B-A 1 db 
– állványcsı 2B 1 db 
– föld alatti tőzcsapkulcs (+„tüske” készlet) 1 db 
– föld feletti tőzcsapkulcs 1 db 
– kút- és szelepkötél 1-1 db 
– sugárcsıkötél 2 db 
– vízturbinás szivattyú vagy mélyszívó (vízeltávolításhoz) 1 db 
37754 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 152. szám 
d) Nyomóoldali felszerelések 
– nyomótömlı B-20-K 10 db 
– nyomótömlı C-20-K 6 db 
– osztó B-CBC 2 db 
– kombinált sugárcsı 2 db 
– egyetemes kapocspárkulcs 2 db 
– áttét A-B; B-C 1-1 db 
– tömlıfoltbilincs B; C 4-4 db 
– tömítıgyőrő A; B; C 4-4 db 
– tömlıhíd 2B-2C 2 db 
e) Kézi szerszámok és szakfelszerelések 
– ásólapát 2 db 
– kapacs 2 db 
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– vasvilla 2 db 
– biztonságiöv-vágó 1 db 
– bontóbalta 1 db 
– feszítıvas 1 db 
– csapszegvágó 1 db 
– csáklya 1 db 
– dugólétra 4 részes 1 db 
– 2 részes kihúzós létra 1 db 
f) Mőszaki mentés eszközei 
– benzinmotoros láncfőrész 1 készlet 
– hidraulikus feszítı-vágó berendezés 1 készlet 
– kárhelyszín megvilágító berendezés (min. 20 m kábellel) 1 készlet 
g) Jelzı- és világítóeszközök 
– terelıkúp 4 db 
– egyéb veszélyt jelzı tábla 1 db 
– forgalomirányító lámpa (tárcsa) 1 db 
– keresılámpa 1 db 
– kézilámpa 4 db 
h) Híradóeszközök 
– két kezelıhelyes mobil EDR készülék 1 db 
– kézi EDR készülék 2 db 
i) Egyéb 
– jármőtartozékok a KRESZ-elıírásoknak megfelelıen 
– kordonszalag terület lezáráshoz 50 m 
– felitató anyag (homok, perlit stb.) 20 liter 
– csatornafedél kiemelı 2 db 
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BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI 
FİIGAZGATÓSÁG 

 
 
 

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI F İIGAZGATÓ 
 

120/2011. számú 
 

I N T É Z K E D É S E  
 

a hivatásos tőzoltóságok és a mőszaki mentıbázisok mőködési területérıl, valamint az 
önkormányzati tőzoltóságok vonulási területérıl  

 
Budapest, 2011. december 28. 

 
A katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 23. § (2) bekezdése, valamint a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a 
tőzoltóságokról szóló 1996. évi XXXI. törvény 24/A. § e) pontja alapján a hivatásos tőzoltóságok, 
valamint a mőszaki mentıbázisok mőködési területérıl, valamint az önkormányzati tőzoltóságok 
vonulási területérıl kiadom az alábbi 
 

intézkedés: 
 

1. Az intézkedés hatálya a hivatásos katasztrófavédelem központi szervére (a továbbiakban: 
BM OKF), területi és helyi szerveire és az önkormányzati tőzoltóságokra terjed ki. 

 
2. Településegyesítés megszüntetése, új település alakítása esetén a település létrejöttével vagy 

szétválásával egyidejőleg meg kell határozni, hogy a település mely hivatásos tőzoltóság 
mőködési területéhez tartozik. A meghatározás alapjául az adott település és a legközelebbi 
tőzoltóság közötti távolság szolgál. 

 
3. A hivatásos tőzoltóságok mőködési területét az 1. melléklet tartalmazza. 
 
4. A hivatásos tőzoltóságok és az önkormányzati tőzoltóságok közötti együttmőködést írásban 

kell rögzíteni, melynek tartalmaznia kell az önkormányzati tőzoltóságok vonulási területét 
is. Az együttmőködési megállapodást az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség vezetıje, 
valamint a székhely szerinti önkormányzat polgármestere vagy az önkormányzati 
társulásban résztvevı önkormányzatok polgármesterei és a köztestület elnöke írják alá. Az 
önkormányzati tőzoltóságok részére kiosztható vonulási területet a 2. melléklet tartalmazza.  

 
5. Az egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggı 

további törvények módosításáról szóló törvény rendelkezései alapján a 2011. december 31. 
napján mőködı önkéntes tőzoltóságok mőködési feltételeit a 2011. december 31. napján 
hatályos szabályok szerint a törvény 34. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítéséig, 
de legfeljebb 2012. április 30. napjáig kell biztosítani. Ezen szabályozás alapján az 
önkormányzati tőzoltóságok a 4. pontban meghatározott együttmőködési megállapodások 
megkötéséig ellátják a korábbi mőködési területük védelmét. 
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Ezen intézkedés 2. számú melléklete alapján a vonulási területetek(tünk) 

 
Lajosmizse ÖT Felsılajos 
Lajosmizse ÖT Ladánybene 
Lajosmizse ÖT Lajosmizse 
Lajosmizse ÖT Táborfalva 
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