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A hazai tűzvédelmi rendszer 
áttekintése

• A múlt:

– A tűzvédelem egyszemélyes felelőse az Állam.

– Az önkéntes és létesítményi tűzoltóságok
szerepének háttérbe szorulása.

– 1996: önkormányzatiság kettősség: Állami
finanszírozás, viszont önkormányzati
működtetés.

– 2000: megalakul a Katasztrófavédelem.
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• Jelen:
– Az önkéntes és létesítményi tűzoltóságok

rendszerének megerősödése, jelentős
szerepvállalás az ország mentő tűzvédelméből
(ehhez szükséges jogi háttér megteremtése).

– Jelentős különbségek az egyes létesítményi
tűzoltóságok felszereléseit illetően.

– Alapterhelésre tervezett HÖT-ök, hab, por
szerek leszerelése, kiváltása.

– RMMB-k (a tűzvédelem terén nagy tradícióval
rendelkező vállalatok pl. MÁV szerepének
leértékelődése).
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• Jövő:

– A mentő tűzvédelmi lefedettség növelése.

– Új lehetőségek keresése (pl. őrsök TE
létrehozásának elősegítése, támogatása).

– Egységes, koherens tűzvédelmi rendszer
létrehozása (Katasztrófavédelem, VFCS,
HÖT, ÖT, LÉT, TE).
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HANGSÚLY
Közösen megalkotott, 

komplex tűzvédelem 
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• A LÖTOSZ 1995. évben történt
megalakulása óta napjainkra elérte, hogy
az ország tűzvédelmét legmagasabb szinten
irányító szervezetekkel karöltve valósítsa
meg a „dunaparti Csónakház éttermében”
történt alapításukkor kitűzött céljait,
képviselik tagszervezeteik érdekeit,
elősegítik az ország lakosságának,
természeti és gazdasági környezetének
mentő tűzvédelmét.
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Szakmai szabályzók változásai

• 7/2006. (II. 10.) BM rendelet megjelenése

ezzel egy időben a 59/1995. (V. 30.) Korm.
rendelet melléklete hatályát vesztette

• 18/2006. (IV.6.) BM rendelet kiadása

a tűzoltó gépjárművekre beosztható létszám
és a különleges gépjárművek
párhuzamosításának szabályai

• 57/2005 (XI.30) az RST felülvizsgálata

a LÉT működési terület kérdésének rendezése
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• 1/2003. (I.9.) BM rendelet felülvizsgálata

a létesítményi tűzoltóság jelentősebb szerepvállalása
a mentő tűzvédelemben (pl.: tűzoltásvezetői jogkör)

• 11/2008. (XI. 26.) ÖM rendelet kiadása

a tűzoltóságok mindennapjait befolyásoló előírások

keretbefoglalása, egy jogszabállyal történő kiadása

• 256/2008. (X.21.) Kormány rendelet
megjelentetése

megvalósult az ÖT-ök, hivatásos önkormányzati
tűzoltóságok rendszeréhez történő csatlakozása

• 118/1996. (VII. 24.) Kormány rendelet
felülvizsgálata…
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A 118/1996. (VII. 24.) Kormány 
rendelet felülvizsgálata

• Értelmező rendelkezések
– Működési terület

– Készenléti jellegű szolgálat ellátás

– Készenléti szolgálat ellátás

– Készenlétben tartás

• A LÉT szakmai feladatai
– Tűzmegelőzési tevékenység

– Tűzoltói tevékenység

– Tűzoltó csoport
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• A LÉT tényleges létszámának
megállapítása:

– A táblázatban előírt minimum létszámot 2
fővel kell növelni, ha a tűzszakasz több
szintes, és a magasban történő tűzoltás
technikai feltételei nem biztosítottak.

– A táblázatban előírt minimum létszámot 3
fővel kell növelni, ha a legnagyobb
veszélyforrásra készített TMMT a lapján II.
kiemelt risztási fokozatnak megfelelő erők
szükségesek, és azok 30 percen belül nem
biztosítottak.
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– A készenléti létszám biztosításánál a
tűzoltóparancsnokot nem lehet figyelembe
venni.

– A készenléti létszámon belül mindig
rendelkezésre kell állnia tűzoltás vezetésére
jogosult, felelős vezetőnek.

– Tűzoltócsoport tényleges létszámát - az
illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóság szakmai
állásfoglalása alapján - a létesítmény
fenntartója a tűzvédelmi szabályzatban
határozza meg.
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• A LÉT működtetése, tagjai és szervezete:

– Munkaidőben 5 percen belül (főfoglalkozásúak 
2 perc) megkezdeni a kivonulást, 10 percen 
belül pedig a helyszínre kell érkezni

– Tűzoltó csoport beosztott tűzoltókból áll, nem 
minősül rajnak

– Kötelező szolgálati okmányok:

• Káreset felvételi adatlap

• Eseménynapló

• Szolgálati napló

• Oktatási napló
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– A létesítményi tűzoltót – az előírt képesítési
követelmények megszerzését követően – a szakmai
felügyeletet ellátó szerv regisztrálja és részére a
szakmai szövetség a szakmai felügyelet által
meghatározott formátumú, egységes igazolványt ad
ki.

– A létesítményi tűzoltónak a polgári védelmi
kötelezettség teljesítése alóli mentesítését a lakóhely
szerinti illetékes polgármesternél – a tűzoltó
szolgálatba lépését követően – a létesítményi
tűzoltóság vezetője kezdeményezi.
• A létesítményi tűzoltónak a helyi adó megfizetése alóli

mentesítését a lakóhely szerinti illetékes jegyzőnél – minden
év február 28-ig – a létesítményi tűzoltóság vezetője
kezdeményezi.

• Amennyiben a létesítményi tűzoltó a továbbiakban nem lát el
készenléti szolgálatot, a változást a létesítményi tűzoltóság
vezetője köteles haladéktalanul bejelenteni az illetékes
önkormányzati szervnél.
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A létesítmény 

tűzszakaszá

nak 

számított 

tűzterhelése

(MJ/m2)

A tűzszakasz mérete

1001

-

3000

(m2)

3001

-

5000

(m2)

5001

-

8000

(m2)

8000

-

15000

(m2)

15000

m2

felett

tűzszakasz alapterület esetén

501-1000 - - CS 4 fő 4 fő*

1001-1500 - CS 4 fő 8 fő 8 fő*

1501-2000 CS 4 fő 8 fő 12 fő* 12 fő*

2001 felett 4 fő 8 fő 12 fő 16 fő* 16 fő*

A LÉT kialakítására vonatkozó 
szabályok
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Aktuális kérdések

• Képzés:

– Javaslat a 16/2003. (IV.18.) számú BM
rendelet 26. számú melléklete II. fejezet 2.
és IV. fejezet 1. pontjának módosítására:

• II. fejezet 2. A munkaterület rövid, jellemző
leírása

– „A tűzoltó a hivatásos önkormányzati, az önkéntes és
létesítményi tűzoltóságoknál, illetve létesítményi
tűzoltóság feladatait átvállaló gazdasági
társaságnál vagy kooperációs társaságnál,
illetve más nonprofit gazdasági társaságnál
készenléti szolgálatot lát el, ...”
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• IV. fejezet 1. A szakképzésre történő jelentkezés
feltételei:

– a jelentkező legyen a tűzoltóság, illetve létesítményi
tűzoltóság feladatait átvállaló gazdasági társaság
vagy kooperációs társaság, illetve más nonprofit
gazdasági társaság tagja.

• Egészségügyi vizsgálatok

• PÁV vizsgálat

• Működési területek (RST)
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Kérdés? 

?

?
?

? ?

?

?
?

?

?

?



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!



LÖTOSZ szakmai nap

Létesítményi tűzoltóságok 
Kötelezettségei

2009. május 26.

Százhalombatta

Előadó:  Török Tamás

TMM Kft



A létesítményi tűzoltóságok iratai:

• A tűzoltóság sem mentes a bűrokráciától.

• A papírok nem oltanak tüzet, de 
megvédenek a bíróságokon, és lehetővé 
teszi azt, hogy a tűzoltóságok 
automatikusan működjenek.

• Egyes tevékenységek kötöttek a 
papírrendszerekhez / ISO- tűzoltó-
készülék ellenőrzés /.



Problémák az egységességgel.

• Különböző létesítményi tűzoltóságok 
vannak:

– Tisztán főfoglalkozásuakból álló létesítményi 
tűzoltóságok.

– Főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságok  
főfoglalkozásuak (4fő) + alkalomszerűen 
igénybe vehető tűzoltók.

– Létesítményi tűzoltóságok /nincs 
főfoglalkozású vagy kevesebb mint 4 fő/.



További problémák a sokféleséggel

• Működési forma:

– A veszélyt okozó részegysége a LT.A tűzoltók 
az üzem dolgozói.

– Társulási formában fenntartott LT. A tűzoltók 
nem az üzem, hanem a tűzoltóság 
munkavállalói.

– Külső szolgáltatóként működő LT. A tűzoltók 
nem az üzem, hanem a tűzoltóság 
munkavállalói.



A „LT” létezésének alapjai

• Törvényi kötelezés. 118-as 
kormányrendelet.

• Tulajdonosi döntés

• Tulajdonosi döntés – „biztosítói sugallat”



Kik ellenőrzik a „LT”-at?

• OKF- megyei igazgatóságok

• APEH

• Munkavédelem

• Munkaügy

• Rendőrség

• Környezetvédelem



A LT létezésének alapiratai:

• Alapító okiratok:

– Társasági szerződés

– Cégbejegyzés

– Aláírási címpéldány

– SZMSZ / cégeken belül /



A Lt-i szolgáltatások esetén

• Szolgáltatási szerződés amely 
tartalamazza:

– Az erőt,

– Eszközöket,

– Oltóanyagokat,

– Egyéb, a szolgáltatásokkal kapcsolatos 
megállapodásokat.



A Lt alapvető működési iratai:

• SZMSZ

• Kollektív szerződés

• Munkaszerződések

• Munkaköri leírások

• Munkavédelmi szabályzat

• És még sok egyéb



Munkavállalókkal kapcsolatos iratok, 
kötelezettségek

• Egészségügyi alkalmasság,

• Érvényes jogosítvány,

• Érvényes PAV-I tanusítvány,

• Tűzoltó szakképesítések,

• Kezelői végzettségek,

• Tűzoltásvezetői jogosultság,

• Egyéb végzetségek.

• Munkaidő elszámolások



A tűzoltó technika iratai

• Hatósági iratok: Műszaki vizsga, zöld 
kártya, kéklámpa engedély, stb,

• Felülvizsgálati jegyzőkönyvek,

• Nyomáspróbák,

• Karbantartási utasítások,

• Kezelési leírások

• Menetlevél, üzemnapló

• Emelőgépnapló,stb



Tűzoltó eszközök iratai

• Felülvizsgálati jegyzőkönyvek

• Nyomáspróba napló

• Kalibrálási jegyzőkönyvek

• Légzőkészülékek, palackok nyomáspróba, 
ellenörzési naplói,

• Terhelési próba jegyzőkönyvek



A tűzoltó szolgálat iratai

• Szolgálati könyv

• Jelenléti ív

• Esemény napló

• Kiképzési napló

• Híradóügyeleti napló



A tűzoltóság fő iratai

• TMMT

• Kiképzési terv

• Gyakorlat terv

• Híradó ügyeleti rend

• Napirend

• Ügyeleti beosztás



Munkavédelem

• Munkavédelmi szabályzat

• Munkavédelmi oktatási napló

• Munkaruha szabályozás

• Védőruha szabályzat

• Felülvizsgálati jegyzőkönyvek



Laktanya iratai

• Érintésvédelmi felülvizsgálati 
jegyzőkönyvek

• Veszélyes anyagok „megsemmísítési” iratai

• Oltóanyag nyilvántartás



ISO rendszer

• Ha van, akkor komoly segítség a „papír 
rendszer” működtetésében.

• Nem olcsó, sok munka van vele, de sokat 
segít és nem old meg mindent.

• Kiegészítő szolgáltatási tevékenységekhez 
feltételként szabják.

Pl.: Tűzoltó készülék ellenőrzés.



Jó munkát a papírozáshoz

Köszönöm  a figyelmet



Létesítményi Tűzoltóságok 
2009-ben

Előadó: Udvardi Sándor alelnök
2009. május 26.
Százhalombatta



90-es évek elején több mint 500 lt

A  létesítmények  védelme kisebb szerepet 

kap napjainkra

HÖT erőforrások csökkentek

egységek (rajok/erő) kül. Szerek (habbaloltó, 

porraloltó/eszköz



Kiemelt szerepet , védelmet a veszélyes 

üzemek kaptak

A 118-asból  eltűnt a tűzveszély fogalma

Napjainkra alig haladja meg  a 

Létesítményi Tűzoltóságok száma a 100-at



118/1996. (VII. 24.) Korm. Rendelet

2. § (1) A létesítményben a tűzszakasz alapterülete és számított 
tűzterhelése alapján legalább a mellékletben meghatározott 
legkisebb készenléti létszámú létesítményi tűzoltóságnak 
kell működnie.

(3) A létesítményi tűzoltóságot úgy kell megszervezni és 
felszerelni, hogy:

•képes legyen a létesítményben keletkezett tűz oltását önállóan 
megkezdeni,

•Az igénybe vehető hivatásos önkormányzati és önkéntes 
tűzoltóságokkal együttesen - a létesítményben várható 
legnagyobb veszélyhelyzetet is megszüntetni.

A feltételeket  (létszám, eszköz, anyag + tartalékok) a 
létesítményi tűzoltóság fenntartója köteles biztosítani 
készenlétben tartani.

Felmentés lehetősége!!!



Szakmai érdekképviselet

Régen:

Megyei  Szövetségek

MTSZ

MTSZ  egyetlen mint szakmai érdek 
képviselet



Jelenleg:

A  Hivatásosok, Önkéntesek, Főfoglalkozású Lt-k 
Új Szövetségekben képviseltetik magukat

Minden  Tűzoltóságnak megvan az önálló 
érdekképviselete

LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁGOKNAK  KETTŐ:

MTSZ (létesítményi tagozat)

LÖTOSZ (létesítményi szekció)



Csak a létesítményi tűzoltók megosztottak

Nincs közvetlen kapcsolatunk  egymással

MTSZ, LÖTOSZ, OKF segítséggel kezdeményeztük a kapcsolatfelvételt a mai 

rendezvényünkhöz 

Információ  áramlás  gyenge

Nincs  teljes adatbázisunk az elérhetőségekről

Az adatbázis pontosításában, kiegészítésében  kérem a jelenlévők segítségét



MTSZ - LÖTOSZ közös  tagozati munka

már régóta folyik, de az eredmények 

váratnak magukra, ebbe szeretnénk egy kis 

lendületet vinni



ELEMEI

1. Szekció ülés, közös szakmai nap a LÖTOSZ 
létesítményi szekciójával 
(1 napos)

időpont: április-május (mai rendezvény)

2. Szekció ülés, közös szakmai nap a LÖTOSZ 
létesítményi szekciójával 
(1 napos)

időpont: szeptember-október 
(Dunaújváros)

3. Létesítményi Tűzoltó Verseny:

időpont: szeptember



A LÖTOSZ – MTSZ Létesítményi 
Tagozatáról: 

Ez az a „klub”, amely a létesítményi tűzoltóké.

Itt mindenkire ugyanaz a gazdasági élet hat, 
ugyanazokkal, vagy hasonló  problémákkal 

szembesülünk. 

A szekció hagyományosan évente kétszer szokott 
összeülni mindig más és más helyszínen, ezen a 
hagyományon változtattunk a mai Szakmai Nap 

megrendezésével

Körbejárjuk egymást, így ismerjük meg tagtársaink 
működését, körülményeit és lesünk el egymástól jó 
ötleteket, vagy nyerünk erőt egymás munkájából. 



A szakmai felügyelettel 

kiváló kapcsolatokat ápolunk.

A jogszabályi szabályozással kapcsolatban 
javaslatokat tehetünk, kiadásra kerülő 

jogszabályokat véleményezhetünk. 

Az illetékes szakemberek gyakran személyesen 
tájékoztatják tagságunkat a felmerült technikai 

kérdésekben, jogszabály értelmezésekről, 
problémákról.



JOGSZABÁLYOK:

Igyekszünk a szekcióülésekre OKF-s előadókat 
hívni, aki az aktuális dolgokról ad „elsőkézből” 

tájékoztatást, illetve kérdéseinkre azonnali vagy 
későbbi írásbeli választ kapunk.

Mindig van aktuális jogszabályi megbeszélni való, a 
jogalkotók nem pihennek.

Mi itt alakítjuk ki közös álláspontunkat vagy 
bizottságot alakítva véleményezzük, módosítási 
javaslatokat teszünk annak érdekében, hogy a 
számunkra elfogadható eredmény alakuljon ki. 



Az elmúlt évek legfontosabb ilyen munkája a 
118-as Korm. rendelettel kapcsolatos 

módosítások kidolgozása volt, amelynek még 
mindig nincs vége. 

A közelmúlt egyik jelentős sikere volt a 
tűzoltógépjárművek súlyadójának eltörlése volt.

Sajnos nem mindig kedvezőek számunkra a 
változások, ezekkel egységesen fellépve, 

jelezzük az illetékeseknek, általában javasoljuk 
a megoldási formát.



A LÖTOSZ a létesítményi tűzoltók részére 
országos tűzoltó versenyt szervezett évente, ez a 

hagyomány rövid időre megszakadt, idén ezt 
folytatni szeretnénk. 

Az idén ismét megszervezzük a versenyt, bár 
valószínűleg egy kicsit változtatva rajta, de 
mindenképp megőrizve a hagyományokat.

A versenyszellem nagyon fontos, de a 
lehetőséget megteremtése a találkozásra a 

legfontosabb.



SZAKMAI NAP:

2009-ben a szekció munkája egy új elemmel bővült, 
annak az igénynek a kielégítésére, hogy ne csak 

papírokkal foglalkozzon a szekció, hanem igazi szakmai 
programokon keresztül a tűzoltásban résztvevők is 
hasznos ismeretekhez, tapasztalatokhoz jussanak.

Így jelent meg az igényünk a mai Szakmai Nap 
megszervezésére, amely keretében új tűzoltó 

gépjárműveket, berendezéseket ismerhetünk meg

Korszerű kiképző pálya, eszközök megismerésére is 
lehetőséget ad ez a program. 

A legszakmaibb program természetesen mi más lehet, 
mint egy tűzoltási gyakorlat. 

Ennek folytatását a saját igényünk határozza meg.



ÉRDEKKÉPVISELET:

Az egyes tagoknál vagy mindenkinél felmerülő 
problémára megpróbálunk megoldást találni, vagy 
ha az nem sikerül, akkor továbbítjuk a felügyeleti 

szerv felé.

Ilyen elhúzódó ügyünk például a nyugdíj-
korkedvezmény kiterjesztése a létesítményi 

tűzoltókra.



TAPASZTALATCSERE:

Talán a leghasznosabb része a 
tevékenységünknek. Nehéz felsorolni is mi 

mindenben lehet információt szerezni. Fontos 
döntések előkészítésében kaphatunk tanácsokat. 

Ki, hogyan oldja meg ugyanazt a problémát. Itt 
nem a kereskedő által hozott referenciát is meg 

lehet ismerni.  Megbízható-e egy bizonyos 
szállító, milyen a szerviz. 

Egy eszköz bevált-e egy feladatra, vagy sem. Ki 
forgalmaz még olyan eszközt. 



Ellenőrzések során mit ellenőriztek, mire kell 
esetleg figyelni, elfogadják-e a mi gyakorlatunkat. 

Talán e néhány gondolat után nyilvánvaló, hogy 
pénzt takaríthat

meg az, aki jól informált és jó döntéseket tud 
hozni. 

Ehhez is segítséget tud nyújtani a szekció.



EMBERI KAPCSOLATOK

Mai világunkban talán az egyik legnagyobb érték a jó 
szó, egy jó beszélgetés. 

A rendezvényeink remek alkalmat adnak arra, hogy 
megbeszéljük ügyes-bajos dolgainkat. 

Igyekszünk kellemes környezetben megrendezni 
összejöveteleinket, nem túlzsúfolva a programot, hogy 

legyen elég idő beszélgetésekre. 
Tudjuk azt, hogy kihez forduljunk, ha tanácsra van 

szükségünk vagy ha egyszerűen csak ki akarjuk 
beszélni magunkból a problémáinkat. 

Lássuk azt, hogy másnak is nehéz a tűzoltói lét, és 
egymásból meríthetünk erőt a további küzdelemhez.



Célom a fenti gondolatok előadásával  nem a 
tagok toborzása, átvándoroltatása egyik 

szövetségből a másikba, nem a hovatartozás  
eldöntésének az elősegítése volt, hogy ki 

melyik Szövetséghez húzzon.

Szeretném, hogy hasonlóan egységes, vagy 
még egységesebb Létesítményi Tűzoltó 

társadalom alakuljon ki, mint azt jó példával 
teszik a Hivatásosok és az Önkéntesek.



Egy DVD-n gyűjtöttünk össze néhány hasznos 
információt, (fontosabb jogszabályok, bemutató 

videók a FER munkájáról) miden résztvevő 
számára

Köszönjük a  lehetőséget a FER LT-nek a 
rendezvény helyszínének biztosításában, a 

szervezés segítésében



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


