
 

TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

 DOMBÓVÁRI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG 

DOMBÓVÁRI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG 

 

___________________________________________________________________________ 
Cím: 7200 Dombóvár, Köztársaság u. 27. 

Telefon: +36-74/566-060 
E-mail: titkarsag.dombovar@katved.gov.hu 

Hivatali Kapu azonosító:  

DVARKVK (KRID: 122798762) 

 

 

 

              Jóváhagyom!   
 

 Elektronikus bélyegző szerint 

 

 

 Dr. Balázs Gábor tű. dandártábornok 

 tűzoltósági főtanácsos 

 igazgató 

 

 

 
BESZÁMOLÓ 

 

a 

Dombóvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területének  

2021. évi tűzvédelmi helyzetéről 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                          Felterjesztem! 

 

 Elektronikus bélyegző szerint 

 

  

 Dávid Sándor tű. alezredes 

   tűzoltósági tanácsos 

   tűzoltóparancsnok 



 

 2 

I. A beszámolási időszak katasztrófavédelmi célkitűzései, feladatai 
 

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

január 1. és 2021. december 31. közötti időszakban végzett tevékenységét az alábbiak szerint 

hajtotta végre: 

A 2021-es évben folytattuk a beavatkozó állomány szakmai ismereteinek elmélyítését, mely 

során továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk a gyakorlati és az elméleti képzésekre. A felkészítő 

gyakorlataink kivitelezését azonban felülírta a koronavírus-járvány. Nagy figyelmet fordítva a 

fertőzések csökkentésére, gyakorlatainkat több hónapon keresztül, a különböző létesítmények 

helyett a parancsnokságunkon tartottuk meg. Felügyeleti jogkörből adódóan folyamatos volt a 

kapcsolattartás és az iránymutatás a Dombóvári HTP beavatkozási területén működő 

önkormányzati tűzoltóság és a tűzoltó egyesületek szervezetei felé.  

A feladataink eredményes teljesítése érdekében együttműködtünk a rendvédelmi és 

közigazgatási szervekkel. 

A 2021-es évben a Covid-19 koronavírus-járvány következtében a korábbi években 

hagyományosan megtartott rendezvények szinte minden esetben elmaradtak. A lakossággal 

való kapcsolattartás is csak elektronikus formában valósult meg.  

Szakmai tevékenységeik alapján a parancsnokság állományának tagjai közül 2021. évben négy 

fő részesült elismerésben. Három fő Szent Flórián ünnepén kapott jutalmat szakmai munkájának 

elismeréseként. Közülük egy személy igazgatói elismerésben részesült, egy fő a 

tűzoltószövetségtől kapott tárgyjutalmat.  Kimagasló teljesítménye miatt Dombóvár Város 

Önkormányzata egy fő gépjárművezetőt jutalmazott meg. Az év során további egy kollégánk 

kiemelkedő munkájának eredményeképp főigazgatói elismerésben részesült. 

 

II. Elvégzett katasztrófavédelmi feladatok 

 

A Dombóvári HTP működési területe alapján három megyében, 38 település 

közigazgatási határain belül hajt végre kárfelszámolási feladatokat tűzoltás és műszaki mentés 

tekintetében.  

- Tolna megye  24 település  

   - Baranya megye  7 település 

   - Somogy megye  7 település 

A településeken jellemző veszélyforrásként az emberi tényezőn felül számolni kell mind az 

ipari, mind a mezőgazdasági tevékenységekkel is. Beavatkozások szempontjából további fontos 

tényező a működési területet átszelő 61. számú főút és a 40. számú vasútvonal, a nagy személy- 

és áruforgalom miatt.  

A parancsnokság működési területén a szakmai felügyelete alá tartozó Tamási Önkormányzati 

Tűzoltóság (a továbbiakban: Tamási ÖTP), a Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület (a 

továbbiakban: Tamási ÖTE) és az önálló beavatkozásra jogosult Kurdi Községi Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület (a továbbiakban: Kurd ÖTE), közreműködik a kárfelszámolások 

végrehajtásában, és hozzájárul a működési terület mentő-tűzvédelmi feladatainak teljes körű 

ellátásához.  

A Dombóvári HTP egységei a 2021-es évben saját működési területre összesen 333 alkalommal 

hajtottak végre vonulást. A tűzesetek és műszaki mentések számainak alakulását az elmúlt 
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évben elsősorban a közúti balesetek és a szélsőséges időjárási tényezőkből adódó káresetek 

határozták meg. 

A 333 káreset felszámolásával kapcsolatos beavatkozása során a vonulások 91 alkalommal 

beavatkozást igénylő tűzesethez, 159 alkalommal pedig beavatkozást igénylő műszaki 

mentéshez történtek. A többi jelzés kiérkezés előtt felszámolt eseményekről, téves jelzésekről 

és utólagos jelzésekről szólt. Az adott évben szándékosan megtévesztő jelzés 1 esetben érkezett 

parancsnokságunkra. Egységeink 59 esetben vonultak segítségnyújtásra szomszédos 

parancsnokságok működési területeire.  
 

 

 

1. számú ábra: A Dombóvári HTP 2021. évi vonulásai 

 

A tűzoltóság működési területén lévő települések közül 8 település a Tamási ÖTP műveleti 

körzetéhez tartozik. Ezen településeken a Tamási ÖTP és az I-es kategóriájú együttműködési 

megállapodással rendelkező Tamási ÖTE egységei hajtanak végre elsődleges beavatkozást. 

További 2 településen az I-es kategóriájú együttműködési megállapodással rendelkező, egyben 

önállóan beavatkozó Kurd ÖTE végzi az elsődleges kárfelszámolási tevékenységeket. 

A korábbi évek vonulási statisztikáival történő összehasonlítás alapján megállapítható, hogy 

2021. évben az előző évek átlagával megegyező a beavatkozást igénylő tűzesetek száma, a 

műszaki mentések száma az előző év eseményszámaival megegyező. 
 

 

2. számú ábra: A Dombóvári HTP vonulásai éves bontásban 

 

A korábbi évek vonulási statisztikáival történő összehasonlítás alapján megállapítható, hogy 

2021. évben az előző évek beavatkozást igénylő tűzesetek számához képest mérsékelt 
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emelkedés tapasztalható, a műszaki mentések előző éveinek eseményszámaihoz viszonyítva 

pedig folyamatos növekedés figyelhető meg. 
 

 
 

3. számú ábra: A Dombóvári HTP 2021. évi vonulásai havi bontásban 

 

 

Az éves időszakot megvizsgálva a káresetek számának alakulásából megfigyelhető, hogy 

március és július hónapban volt kiemelkedő a tűzesetek száma a többi hónaphoz képest. A 

műszaki mentések június hónaptól egészen októberi hónapig, mintegy öt hónapon keresztül 

növekedtek meg. A vizsgált éves adatokat tekintve a megemelkedett március és július havi 

tűzesetek száma a szabadtereken keletkezett tüzek, és az otthon jellegű létesítmények tüzeinek 

oltásából volt meghatározható, amely az éves tűzesetek egyharmadát fedte le ebben a két 

hónapban. A műszaki mentések tekintetében a korábban említett folyamatos öt hónapot átölelő 

időszakban a megemelkedett műszaki mentések az éves esetszámok közel kétharmadát tették 

ki. A közúti balesetek 42,5 %-al emelkedtek meg az előző évhez képest. A viharkárral, 

fakidőlésekkel kapcsolatos káresetek darabszámai mérsékelten emelkedtek. Jelentős növekedés 

mutatkozott sérültek mentésénél, ahol a mentőszolgálat kérésére lakásba történő bejutáshoz 

vonult a készenléti állomány sérült emberek mentésére.  
 

 
 

4. számú ábra: 2021. évi tűzesetek helyszín típusa szerinti bontása 

 

A tűzesetek helyszínét vizsgálva megállapítható, hogy a legtöbb tűzoltói beavatkozást az előző 

évhez hasonlóan a szabad területek és az otthon jellegű létesítmények tüzei okozzák, melyek 

közül csak 5 esetben keletkezett kéménytűz. 
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5. számú ábra: 2021. évi műszak mentések fajtája szerinti bontás 

 

A műszaki mentések legjavát a káreset fajtája szerinti eloszlásból az időjárási viszonyokból 

adódó események, viharkárok és a közúti balesetek kárfelszámolásának száma határozza meg. 

A szén - monoxid jelzésekkel és mérgezéssel kapcsolatos alacsony esetszám továbbra is 

összefüggésbe hozható a lakosságtájékoztató tevékenységgel, a megelőzéssel kapcsolatos 

feladatokkal. Megemelkedett a gázszivárgással kapcsolatos káresemények darabszáma is, 

amelyek legtöbb esetben a lakosság ház körüli munkálataiból adódó tevékenységekhez köthető. 
 

A káresetek során 2021-es évben az elhunyt személyek száma 2 fő volt, mindkét személy vasúti 

közlekedési balesetben vesztette életét. Működési területünkön tűzesettel összefüggésben 

haláleset nem volt. A káresemények felszámolását végrehajtó beavatkozásokkal kapcsolatban 

tűzoltói sérülés nem történt. 

A járványhelyzet továbbra is befolyásolta a műveletek végrehajtását, a kapcsolattartást és a 

beavatkozások felszámolását egyaránt. Ennek okán kiemelt figyelmet fordítottunk a 

járványügyi szabályok, a biztonsági rendszabályok fokozott betartására, legfőképp azon 

beavatkozásaink során, ahol fertőzött személyek közelébe kerülhettünk. 

 

A beszámolási időszakban több kiemelt beavatkozást igénylő eseményt kezeltünk:  

 

1.) Március 11-én Tamási, Öreghenye hegyoldalra érkezett a jelzés, ahol a bejelentő elmondása 

alapján alacsonyfüves vegetáció, szőlőtőkék égnek több hektáros területen, illetve présházat, 

erdőt veszélyeztet a tűz. Kettes kiemelt riasztási fokozatnak megfelelően riasztották a tűzoltó 

erőket. Az egységek helyszínre jutását akadályozta a területhez vezető leszűkült útszakaszok, 

és a domborzati viszonyokból adódó nagy szintkülönbségek. A felerősödő szél tovább 

nehezítette a munkálatokat, hiszen a száraz fűfélék égését a levegőcsere nagyban segítette. 

Szükséges volt a tűzoltásvezetés megosztása, amit a KMSZ Dombóvár 24-essel közösen hajtott 

végre. A területen lévő présházban lakó férfi az arcán könnyű égési sérüléseket szenvedett. 

 

2.) Szeptember 10-én az éjszakai órákban dombóvári vasútállomásra veszélyes anyag 

szivárgásával kapcsolatban riasztották a dombóvári hivatásos egységeket. A vasútállomásra 

érkező Borsodcam Sajószentpétervárról Zágrábba közlekedő egyik tartálykocsijának a 

leeresztő szerelvényénél nátrium-hidroxid csöpögést észleltek. A MÁV munkatársaival 

közösen a sérült szerelvényt leválasztották, és egy külső vágányra szállították. A tartálykocsi 

leeresztő szerelvényénél egy a veszélyes anyagot felfogó edényt helyeztek el, amibe a 1842 UN 

számú nátrium- hidroxid környezetbe való csepegését akadályozták meg. A helyszínen a 
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Somogy KML folyamatos méréseket végzett. Az egységek a MÁV vegyi mentesítő egységének 

kiérkezéséig a helyszínt biztosították. 

 

3.) Szeptember 17-én Bikal és Egyházaskozár között egy személyautó megcsúszott, és 

nekicsapódott a szemben közlekedő autóbusznak. Az ütközés következtében a busz az út menti 

árok partján, kritikusan megdőlve állt meg. A tűzoltó egységek kiérkezéséig a busz 24 utasa és 

a járművezető nem tudta elhagyni a járművet, mert stabilizálása nélkül fennállt a veszély, hogy 

az oldalára dől, és a domborzati viszonyok miatt többször átpördül. Beavatkozás során első 

lépésben a busz rögzítése, eldőlésének megakadályozása történt, ami után mind a 25 fő 

sértetlenül, szerencsésen kiszállhatott. A személyautóban egy fő utazott, aki könnyű 

sérülésekkel hagyta el járművét. A beavatkozás során teljes útzár volt érvényben, továbbá a 

mentőszolgálat részéről 4 mentőautó és 1 mentőhelikopter érkezett a helyszínre. 

 

4.) Szeptember 22-én Nagykónyi külterületén egy Suzuki Swift típusú személygépjármű a 

kanyarban átsodródott a szemközti forgalmi sávba és egy mentőautóval ütközött. Az ütközés 

következtében a mentőautó felborult. A mentőautóban két mentős tartózkodott, akik 

önerejüknél fogva elhagyták a járművet. A személygépjárműben két személy utazott, akiket 

hidraulikus feszítő-vágó mentőberendezés segítségével szabadította ki a beavatkozó állomány. 

A személygépjárműben utazó egy felnőtt és egy kiskorú súlyos sérüléseket szenvedett, őket 

mentőhelikopter és mentőautó szállította a kaposvári kórházba. A káreset felszámolását a 

dombóvári és tamási egységek közösen hajtották végre. 

 

5.) November 2-án a Tamási Termálfürdő tetőszerkezetében keletkezett tűzhöz riasztották az 

egységeket. A termálfürdő nyugati oldalán található fa tartószerkezettel egybeépített 

fémlemezfedésű dongatető körülbelül 500 nm-en égett. A létesítmény dolgozói és egy 

szabadnapos tűzoltó a fürdőzőket sikeresen kimenekítette, és az épületet áramtalanította. Az 

oltást nehezítette a 8-10 méteres magasságban történő lemezhéjazat megbontása. A káresemény 

felszámolása a dombóvári, bonyhádi, szekszárdi és siófoki hivatásos egységekkel, valamint a 

tamási önkormányzati és önkéntes tűzoltó egységekkel együttesen hármas kiemelt riasztási 

fokozatban került felszámolásra. 

 

A katasztrófavédelem országos összefogást indított Somogy és Baranya megye déli 

településeinek megsegítésére, ahol a viharos erejű szél hatalmas pusztítást végzett. Működési 

területünkön kívül június hónap utolsó hetében a szomszédos megyékben több napon át tartó 

kárfelszámolási feladatokat hajtottunk végre. Kadarkút és Sellye településekre vonultak 

egységeink segítségnyújtásra. A viharos szél és heves esőzés következtében több lakóingatlan 

tetőszerkezetének helyreállításában, vízeltávolításban, favágásban kellett segítséget nyújtani. 

A kiemelt eseményekről készült fényképeket a fényképmelléklet 1-6. számú képsorozatok 

tartalmazzák. 

 

Gyakorlatok, képzések: 

 

A vonulós állomány képzése a képzési terv alapján ütemezve, a soron kívüli oktatásokkal 

kiegészítve történt. A tervezett és rendkívüli oktatások dokumentálását folyamatosan végeztük. 

Az év során az intézkedésekben és utasításokban foglalt e-learning képzéseket, ciklikus 

vizsgákat és a szerelési vizsgafeladatokat az érintett állomány sikeresen hajtotta végre. Az év 
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során a Dombóvári HTP működési területén található kiemelt fontosságú létesítményekben 

helyismereti, szituációs begyakorló és parancsnoki ellenőrző gyakorlatokat a Covid-19 

vírusjárvány miatt a tervekben rögzítettektől eltérően, csökkentett darabszámban hajtottuk 

végre. A vizsgált időszakban 30 helyismereti foglalkozást, 12 szituációs begyakorló 

gyakorlatot, 3 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot és csoportonként favágási gyakorlatot 

tartottunk. Az ellenőrző gyakorlatokat a parancsnok és a parancsnok-helyettes ellenőrizte, 

melyek végrehajtását kiértékeltük és feldolgoztuk. A helyi szervezésű gyakorlatokon felül egy 

alkalommal a megyei igazgatóság által szervezett KMSZ és egy megyei ellenőrző gyakorlat 

került megtartásra. A parancsnoki és megyei ellenőrző gyakorlatok értékelése során az 

ellenőrző elöljáró minden esetben megfelelő minősítéssel értékelte az állomány munkáját. 

Gépjárművezetési gyakorlatok a forgalomban történő gyakorlatszerzésből a káresetek 

felszámolása során Dombóvártól távol eső települések érintése esetén, valamint a 

továbbképzési tervekben meghatározottak alapján szervezett formában kerültek megtartásra. 

A váltásos munkarendben szolgálatot ellátó hat gépjárművezető, és egy fő hivatali 

munkarendben dolgozó vett részt Zsámbékon a Driving Campban vezetéstechnikai oktatáson. 

Vezetéstechnika tréner jogosultsággal rendelkező kollegánk több alkalommal került 

központilag vezénylésre, a szervezetnél lévő járművezetésre jogosult személyek 

vezetéstechnikai képzéseinek és vizsgáztatásainak lebonyolítására. 

Korábbi évek ütemezett típusvizsgák eredményeként minden gépjárművezetőnk megszerezte 

parancsnokságunk, és a megyénk tűzoltóságain rendszerbe tartott tűzoltó szereinek 

típusvizsgáit, valamint állományunk tagjai közül mindenki rendelkezik a tűzoltóságunkon 

rendszerben lévő, vizsgához kötött kisgépek kezelői engedélyeivel. 

Gépjárművezetőink közül 4 fő sikeres vizsgával hosszabbította meg PAV I minősítését, amely 

kitétel a megkülönböztetett jelzést használó járművek vezetéséhez. 

A Dombóvári HTP felügyeleti jogköréből adódóan, szabályzókban meghatározott módon a 

Tamási ÖTP, és működési területén működő két ÖTE tekintetében tervezett ellenőrzéseket 

hajtott végre. Az ellenőrzések alapján megállapítható, hogy az ÖTP és az egyesületek 

felkészültsége megfelelő, személyi és technikai hátterük adott a biztonságos és szakszerű 

feladatellátáshoz. Az ellenőrzéseken felül a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

által kiírt pályázatok elkészítésében mind az ÖTP, mind az ÖTE-k tekintetében folyamatos 

segítséget nyújtottunk. A pályázatok a központi szerv elbírálása alapján minden esetben 

sikeresek voltak, így a tűzoltó egyesületek és az önkormányzati tűzoltóság is új technikai 

eszközökhöz, egyéni védőfelszerelésekhez jutottak, melyeknek köszönhetően javult a 

közreműködésük a mentő tűzvédelemben. 

 

 

III. Összegzés és a 2022. évi fő feladatok 

 

Feladataink közül 2021-ben továbbra is a legfontosabb volt számunkra a Dombóvári HTP 

működési területén élő lakosság élet- és vagyonbiztonsága. Szolgálati feladatellátásaink során 

továbbra is kihívások elé állított minket is a Covid-19 koronavírus-járvány, ami miatt még 

nagyobb figyelmet fordítottunk a biztonsági szabályok betartására. Az állomány 

fegyelmezettségének köszönhetően a szolgálatellátásban nem okozott problémát a 

járványhelyzet, kárfelszámolási feladatainkat minden esetben biztonságosan végrehajtottuk. 

Továbbra is fontos a Dombóvári HTP számára az önkéntesek szakmai támogatása mind a 

pályázatok kapcsán, mind a gyakorlatok, elméleti képzések tekintetében, hiszen egy káreset 

során nagy segítséget tudnak nyújtani a hivatásos állomány részére. 
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Az újonnan felszerelt kollégák oktatására, képzésére nagy hangsúlyt fektettünk és fektetünk a 

jövőben is. Célunk, hogy a beavatkozó állomány elméleti és gyakorlati tudását tovább 

fejlesszük, feladataikat megfelelő gyakorlottsággal és szakmaisággal hajtsák végre. Minőségi 

szakmai munkájukhoz valamennyi szükséges feltételt biztosítsunk. Kiemelten fontos 

feladatunk a tűzoltói állomány egészségi és fizikális állapotának megőrzése. Parancsnokságunk 

fontosnak tartja 2022-ben is a lakossággal történő kapcsolattartást, kiemelt figyelmet fordítva a 

szén-monoxid-mérgezések, a kéménytüzek, valamint a tűzesetek következtében bekövetkező 

halálesetek megelőzésére.  

Összegezve a fentieket, a Dombóvári HTP alaprendeltetését betöltve, 2021-ben is magas 

szinten teljesítette feladatait, biztosította a működési területén élők élet- és vagyonvédelmét, 

valamint a bekövetkezett káresemények szakszerű és biztonságos felszámolását. 

Parancsnokságunk szakmai elismertsége jó, köszönhetően a teljes személyi állomány 

munkájának.  

Feladataink végrehajtásában elengedhetetlen a működési területünk önkormányzatainak, 

közintézményeinek, a társszerveknek és valamennyi önkéntes közreműködőnek a segítsége, 

melyet ezúton is köszönök! 

 

 

 Dávid Sándor tű. alezredes 

              tűzoltósági tanácsos 

                tűzoltóparancsnok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Készült:   1 elektronikusan hitelesített példányban 

Terjedelem:  8 oldal 

Melléklet:  1 fénykép melléklet 

Továbbítva:  NOVA SZEÜSZ rendszeren 

Kapja:   Működési terület szerinti 38 település önkormányzata elektronikusan, hitelesített példányban 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

36730/184-2/2022.ált. 
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