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A 2017. évben a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófok Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség Siófok Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság ( továbbiakban: Siófok HTP)  

célkitűzése volt fő feladatként az állampolgárok védelme, a káresemények felszámolása, a 

katasztrófavédelem rendszerében a felettes szervek által tervszerűen meghatározott, valamint 

a kapott egyéb feladatok maradéktalan végrehajtása, a hivatásos tűzoltó-parancsnokság, 

valamint a felügyelete alá rendelt Balatonboglár – Balatonlelle Önkormányzati Tűzoltóság, és 

Tab Önkormányzati Tűzoltóság (továbbiakban ÖTP), önkéntes tűzoltó egyesületek 

(továbbikban ÖTE) technikai, szakmai felkészültségének ellenőrzése, annak magasabb szintre 

emelése, a  Katasztrófavédelem hatósági tevékenységének, valamint a hatáskörébe utalt 

feladatokban történő részhatósági tevékenység (vízügyi hatósági feladatok, kéményseprő ipari 

szolgáltatás, stb.)  végrehajtása Fejér, Tolna, valamint Somogy megyében elhelyezkedő, a  

Siófok HTP működési területéhez tartozó 55 településen. A készenléti szolgálaton felül a 

Siófoki tűzoltóság állományába tartozó katasztrófavédelmi megbízott (továbbiakaban: 

KVMB)  beosztású személyek a Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi 

területéhez tartozó Siófok, Tab, valamint Fonyód járás területén hatékonyan segítik a hatósági 

tevékenységet, az állampolgárok rendelkezésére állnak a katasztrófavédelem hatáskörébe utalt 

hatósági területek, eljárások tekintetében történő megkeresésekben, valamint végrehajtják a 

polgári védelemel kapcsolatos lakosságfelkészítési, ellenőrzési tevékenységet is. 

 A vonatkozó jogszabályok és szervezetszabályzó eszközök által meghatározott előírások, 

iránymutatások alapján a Siófok HTP 2017. évben  végrehajtotta a  tűzoltóság 

alaptevékenysége (tűzoltás, műszaki mentés) mellett a katasztrófavédelmi rendszer által 

állított egyéb követelményeket,  hatósági feladatokat. 

 

I. Az év legfontosabb célkitűzései 

A tűzoltóság részére a jogszabályokban meghatározott alaptevékenység magas szintű 

végrehajtása az állampolgárok védelme a három megye területén meghatározott működési 

területen, az informatikai-riasztási és egyéb rendszerek megfelő alkalmazása, a hatáskörbe 

utalt ellenőrzési-felügyeleti tevékenységek következetes végrehajtása, a Balatonparti 

települések védelmének nyári  idegenforgalmi szezonban történő fokozott biztosítása, a 

tömegrendezvényeken részt vevők védelme a költséghatékony kárferszámolás, ingatlan és 

gépjármű üzemeltetés,  az önkormányzati tűzoltóságok szakmai színvonalának ellenőrzése, az 

együttműködés hatékonyságának növelése, az önkéntes tűzoltó egyesületek sikeres 

pályázatának végrehajtása, szakmai tudásuk fejlesztése. A működési területen levő tűzoltó 



egyesületek fejlesztése. Kiemelt kezelése a tűzoltási és mentési tevékenység mellett 

tűzvédelmi, a polgári védelmi, az iparbiztonsági hatósági résztevékenységnek, a 

vegetációtüzek megelőzése, a létesítmények tűzvédelmének gyakorlatok során történő 

felmérése, a települések tűzcsaphálózatának állapotának felderítése, hiányosság esetén azok 

javítatására történő intézkedés. Folyamatos feladat a tűzoltóság személyi állományának 

felkészítése a katasztrófavédem részére az állam által megszabott feladatok végrehajtására, a 

szervezet által megkövetelt hivatásos állományhoz méltó, lakosság előtt példamutató 

fegyelem maradéktalan betartása, összességében hatékony, szakszerű, magas színvonalon 

képzett beavatkozó tűzoltó állomány biztosítása.  

 

II. A célkitűzések érdekében tett intézkedések 

A Siófoki Hivatásos Tűzoltóság-parancsnokság 2017. évben is végezte a jogszabályban 

meghatározott működési területen a mentő tűzvédelmi, polgári védelmi tevékenységet, mely 

jelenleg 55 településen folyik a már felsorolt három Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

illetékességi területén.  

A tűzoltóság folyamatosan kiemelt hangsúlyt fektet a személyi állomány képzettségének 

szinten tartására, fejlesztésére. Folyamatos értékelése, elemzése zajlik a lehetséges, működési 

területen jelentkezhető káresemények típusainak, melyekkel a személyi állomány viszonylag 

ritkán találkozik. Ezekre a ritkán előforduló káresetekre történő felkészülés jegyében 

képzések, gyakorlatok szervezése történik, emellett az elmúlt évek tapasztalatai alapján a 

szélsőséges időjárás okozta kárfelszámolásokra a tűzoltói beavatkozások hatékonyságának 

növelésére történő törekvés továbbra folyamatos mind elméleti, mind gyakorlati szinten. 

A Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a jogi szabályozók előírásainak megfelelően a 

működési területén elhelyezkedő önálló műveleti körzettel rendelkező önkormányzati 

tűzoltóságok felett szakmai felügyeletet lát el, valamint ellenőrzi a működésükhöz szükséges 

állami normatíva szabályos felhasználását. Az önkormányzati tűzoltóságok képzése 

érdekében a Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Siófok Hivatásos Tűzoltóság 2017. 

évben is, az előző évekhez hasonlóan közös képzést, valamint az éves gyakorlatterv szerint 

közös gyakorlatokat szervezett, melynek célja a hivatásos tűzoltóság és az önkormányzati 

tűzoltóságok együttműködésének szinten tartása, fejlesztése. Az Önkormányzati 

Tűzoltóságok alapesetben egy tűzoltó gépjárművel, illetve 4 fő legénységgel kezdik meg a 

kárfelszámolást, a bajba jutottak mentését. Nagyobb, kiterjedtebb káresetek, tűzesetek esetén 

kerül sor hivatásos egységek riasztására és a felszámolást ezt követően közösen hajtják végre. 



Az elmúlt évek közös képzéseinek, gyakorlatainak köszönhetően az együttműködésben zajlott 

történő beavatkozások rendkívül gördülékenyek voltak. 2017-ben 2 alkalommal került sor a 

közös képzés megtartására, valamint emellett minden negyed évben sor került az ellenőrzési, 

felügyeleti tevékenységhez tartózó helyszíni szolgálatellátás, kiképzés ellenőrzésére, melyet a 

hivatásos tűzoltóság hajt végre az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságon.  

A működési terület biztonságát növelő egyik fontos tényező a tűzoltást és műszaki mentést 

vállaló civil szerveződések, az önkéntes tűzoltó egyesületek (továbbiakban: ÖTE). Jelenleg öt 

önkéntes egyesület működik a működési területen, melyek Lepsény-Mezőszentgyörgy, Karád, 

Látrány, Nágocs valamint Ádánd településen végzik az együttműködési megállapodásban 

vállalt tűzoltási – műszaki mentési tevékenységet. A Látrányi önkéntes tűzoltó egyesület 

dinamikusan fejlődött az elmúlt évben, új tűzoltó gépjárműfecskendőt, és szakfelszereléseket 

vásárolt, így a hivatásos tűzoltósággal a legmagasabb szintű együttműködési megállapodást 

kötötte meg. A Látrányi egyesület nagyon magas színvonalon képes biztosítani a vállat 

települések biztonságát és magas vonulási számmal is rendelkezik.  

2017-ben az Ádándi tűzoltó egyesület kapott adományként az Üllői tűzoltó egyesülettől egy 

gépjárművet (Ford Transit), így hamarosan az együttműködés szintje is magasabb besorolásba 

kerül az Ádándi egyesülettel. A hivatásos tűzoltóságok fontos feladata a tűzoltó egyesületek 

segítése, szakmai, technikai színvonaluk javítása. A cél elérése érdekében 2017-ban a Siófok 

Hivatásos Tűzoltóság képzésekkel, segítő jellegű ellenőrzésekkel ösztönözte 

tevékenységüket, az előző évekhez hasonlóan, valamint 2017-ban több alkalommal számot 

kellett adniuk az ellenőrzéseken felkészültségükből, szakmai tudásukból, reagáló 

képességükből különböző felállított szituációk során. Kiemelkedő eredménynek mondható, 

hogy pályázatok útján több millió forint értékben nyertek az egyesületek tűzoltó 

szakfelszereléseket. A pályázatok elkészítéséhez benyújtásához a siófoki tűzoltóság minden 

segítséget megadott és célkitűzésünk ez a jövőben is, hiszen az egyesületek fejlődésével a 

települések vagyona is gyarapodik.  

A katasztrófavédelmi megbízott beosztású személyek 2017-ben is végezték Siófok, Fonyód és 

Tab járás tekintetében a katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó hatósági lakossági 

tájékoztatást végezték a Helyi Védelmi Bizottságot érintő gyakorlatok lefolytatását. Részt 

vettek a Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltség veszélyes anyag szállítás ellenőrzésével 

kapcsolatos tevékenységében, a tűzvédelmi hatósági tevékenységében, végzik a települések 

Vis Maior eljárásainak segítését, visszaellenőrzését, a vízügyi hatósági tevékenységet, 

végrehajtották az EU Nitrát Irányelv előírásainak megfelelő talajterheléssel kapcsolatos 

telephely vizsgálatokat. A HTP vonuló, valamint KVMB állománya az előbbieken 



felsoroltakon felül, a kéményseprő ipari szolgáltatással, szén monoxid mérgezés okának 

felderítése, a vegetációtüzek megelőzésével, oltóvíz hálózat ellenőrzésével kapcsolatban 

2017-évben 338 hatósági ellenőrzést, polgári védelemmel kapcsolatban 267 ellenőrzést 

végzett el. 

 

III. Az év legfontosabb eseményei 

2017. év elején egy sajtó nyilvános balatoni jégről mentési gyakorlat keretein belül hívtuk fel 

az állampolgárok figyelmét a jégen tartózkodás szabályaira, valamint bemutattuk a jégen 

történt balesetek tűzoltói felszámolásnak módozatait. A gyakorlattal összefűzött bemutatónak 

az állomány képzettségének bemutatásán túl szerepe volt a jégen történő balesetek 

megelőzésben, hisz a tárgyévben a Balaton vízfelülete hosszú ideig be volt fagyva és sokan 

tartózkodtak rajt sportolás céljából több héten keresztül.  

A beszámoló elején említett „ritkán” tapasztalt káresetek, tűzesetek felszámolásának 

gyakorlásának céljából, ezt összefűzve felkészülésként a nyári idegenforgalmi szezonra, egy a 

Balatoni Hajózási Zrt. munkatársai, a hajózó állománynak tartott speciális képzéssorozat 

zárásaként hajótűz oltási gyakorlatot szerveztünk a Balaton nyílt vízfelületén, mely 

együttműködésben zajlott a Katasztrófavédelem, a Balatoni Hajózási részvénytársaság, a 

Balatoni Vizirendészeti Rendőrkapitányság, illetve az Országos Mentőszolgálat között. 

Az év első felében a tűzoltóság részt vett a vegetációs tüzek megelőzésével kapcsolatos 

hatósági tevékenységbe a kiemelten veszélyeztetett területeken. A prevenció szükséges és 

fontos tevékenység, ezért a Somogy Megyei Tűzmegelőzési Bizottság munkájának részeként 

a tűzoltóság több alkalommal, rendszeresen tartott bemutatót, illetve előadást főként a fiatal 

állampolgárokat megcélozva egész évben (tanintézményekben bemutató, város-, falunapokon 

történő megjelenés, egyéb rendezvényeken történő részvétel, tűzoltó bemutató). E 

tevékenységet természetesen a tűzoltóság végzi a működési területéhez tartozó Fejér és Tolna 

megyei településeken is.  

 

Az állomány képzettségi szintjének fenntartása érdekében megszerveztük a valódi füsttel járó 

tűzoltási és mentési gyakorlatot a pusztaszemesi honvédségi laktanyában 3 napon keresztül. A 

gyakorlaton részt vettek az önkormányzati tűzoltóságok, valamint a Siófok 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén levő tűzoltó egyesületek is. A „valós 



helyzet szimulációnak” köszönhetően az állomány ellenőrzött körülmények közt mérhette fel 

tudását, használhatta védőfelszereléseit, érzékelhette a hőterhelés hatásait zárt térben. 

A nyári hónapokat megelőzően a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság megkezdte a 

felkészülést a nyári Balaton parti idegenforgalmi szezon kihívásaira. A napi szolgálati létszám 

megemelése megtörtént, jelentős létszámerősítést hajtottunk végre. A zenés – táncos 

tömegrendezvények idején (Balaton-Sound), a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság erő és eszköz átcsoportosítást végzett Siófokra megerősítésként, így a rendezvény 

idejére az egész működési terület fokozott védelem alá került. Az augusztus 20-i 

ünnepségsorozat, tűzijátékok során a tűzoltóság szintén emelt szolgálati létszámmal, fokozott 

készenléttel kezelte a Balaton parti települések, az ide érkező nyaralóvendégek biztonságát, 

szükség esetén a helyszínen is biztosítva azt.  

 

A nyári szezon alatti megerősítés szükségességét igazolta, hogy szezon folyamán a működési 

területet több nagyobb vihar is érintette, a melyek közül a legnagyobb 2017. július 10-én az 

esti órákban érte el a siófoki tűzoltóság működési területét. Több településről érkezett 

tömeges bejelentés a károkról, valamint Siófok város területén állampolgári személyi sérülés 

is történt a vihar következtében (2 fő súlyos, 3 fő könnyű sérült). Az egész működési 

területen az összes tűzoltóság összes egysége, hivatásos, önkormányzati, önkéntes, 

riasztás alatt volt. A vihar súlyosan és tömeges mértékben károsította az infrastruktúrát, 

magáningatlanokat, gépjárműveket, valamint egyéb vagyontárgyakat Siófok, Tab és Fonyód 

járás területén egyaránt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint 157 km/órás 

széllökés is tapasztalható volt az időjárási jelenség során. A legsúlyosabb károkat Siófok 

Város, Baross Gábor utca, Ady Endre utca, Siófok - Szabadifürdő városrész, Siófok – Sóstó 

városrész, Balatonvilágos település, Karád település szenvedte el.  A vihar következtében a 

Somogy Megyei Tevékenységirányító Központ Július 16-ig 746 segélykérést fogadott, ebből 

432 tűzoltói beavatkozással került felszámolásra. Annak érdekében, hogy a vihar sújtotta 

területeken a kárfelszámolás, az infrastruktúra helyreállítása gyorsan és hatékonyan 

megtörténjen a Siófok Katasztrófavédelmi Kirendeltségen Operatív törzs alakult. A 

kárbejelentések számának folyamatos emelkedésével arányosan növelve lett a beavatkozó 

tűzoltó egységek száma, így a „csúcsidőszakban” a beavatkozásokban 9 hivatásos tűzoltó-

parancsnokság részéről 44 fő hivatásos tűzoltó, 60 fő önkéntes tűzoltó, valamint 4 fő 

kárhelyszíni irányító vett részt, amelyeket a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság engedélyével irányított a 

helyszínre.  Ezt követően a siófoki tűzoltóság még több héten keresztül végezte a 



felszámolásokat, mivel a Balaton parti nyaralótulajdonosok közül sokan csak ideutazásukkor 

tapasztalták, hogy ingatlanuk területén kár keletkezett. 

A júliusi viharon felül 2017. október végén hasonló időjárási viszonyok okoztak még 100 

körüli tűzoltói beavatkozást igénylő tömeges eseményeket. 

 

A siófoki tűzoltóság működési területén a tárgyévben jelentős számú épülettűz, vegetációtűz, 

valamint közlekedési baleset történt. A közlekedési balesetek viszonylagos egyenletes 

eloszlása tapasztalható az év egésze folyamán, azonban nyári idegenforgalmi szezonban némi 

emelkedés volt érezhető a közlekedést érintő káresemények számában. A legtöbb közúti 

baleset az M7 autópályán, valamint a 7-es számú főúton tapasztalható, valamint ide 

sorolhatóak még a 65-ös, 67-es és a fejér megyei 64-es számú főutak is. Az M7-es autópályán 

a nagy átmenő teherforgalom következtében számos tehergépjármű baleset is történt, mely 

következtében az autópálya több alkalommal teljesen, vagy részlegesen lezárásra került.  

 

Az év során kiemelten kezeltük a középiskolások részére jogszabály által előírt közösségi 

szolgálattal kapcsolatos feladatok végrehajtását, mely során több tucat diák felkészítése 

zajlott. Tevékenységükkel nagymértékben segítették a katasztrófavédelem alapfeladatának 

ellátásában történő háttérmunkálatokat. A közösségi szolgálat teljesítésnek elősegítése 

érdekében az év folyamán tűzoltó alaptanfolyam megszervezésére is sor került. 

 

A fűtési szezon kezdetével a kéménytüzek, illetve a szén-monoxid-mérgezéssel kapcsolatos 

riasztások száma növekedet. A Siófok HTP állománya a kéményseprő ipari szolgáltatás 

ellenőrzésének keretein belül minden alkalommal a hasonló eseteknél elvégzi az előírt 

hatósági ellenőrzést, részt vesz az ok – okozati összefüggések megállapításában, az itt készült 

dokumentációk átadásra kerülnek az illetékes kirendeltségekre. 

 

A 2017. évre visszatekintve megállapítható, hogy egy rendkívül kiemelkedő és 

kihívásokkal teli év volt a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság számára. A 

tűzoltóság működési területén a sok éves átlagot minimum kétszeresen meghaladó 

káresemény történt, valamint sok vonulás volt a szomszédos tűzoltóságok működési 

területére segítségnyújtás szempontjából. 

 

 

 



IV. Műszaki-biztonsági szakterület, üzemeltetés, 

személyi állomány 

 
A Siófok Hivatásos Tűzoltóság gépjármű és eszközállománya megfelelő műszaki színvonalú, 

a technikai eszközök megfelelő állapotúak. 2017. szeptember 21-én a tűzoltóság részére 

átadásra került egy új Rába R16 típusú, magyar fejlesztésű gépjárműfecskendő 

málhafelszerelésekkel, melynek rendszerbe állítása már következő nap megtörtént. Az új 

tűzoltó gépjármű 4000 liter vizet, 400 liter habképző anyagot, és műszaki mentésekhez, 

közúti balesetekhez alkalmazandó szakfelszerelésekkel érkezett, így az minden típusú 

tűzesetnél, káreseménynél sokrétűen bevethető. Az új gépjárműfecskendő nagyban emelte 

tűzoltóság technikai felszereltségét, csökkentette a járművek átlag életkorát. A Siófok 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerállománya így is fokozott igénybevételnek van kitéve a 

magas esetszám következtében, 2017 folyamán összesen 1296 esetben került riasztásra 

siófoki tűzoltó gépjármű. A tűzoltóság 3 tűzoltó gépjárműfecskendővel rendelkezik, 

készenlétben áll egy műszaki mentő gépjármű, egy vízszállító gépjármű, illetve egy darab 

emelőkosaras gépjármű a működési terület védelmére. Az egyre gyakrabban jelentkező, 

szélsőséges időjárás okozta káresetek felszámolásához a technika eszközök biztosítottak, a 

tűzoltóság rendelkezik megfelelő számú motorfűrésszel. (a siófoki önkormányzat a 

viharkárok felszámolása során több láncfűrészt és egyéb szükséges felszereléseket 

adományozott a tűzoltóságnak a munkálatok megkönnyítése érdekében). A tűzoltóság 

rendelkezik megfelelő számú átemelő szivattyúval, illetve a Siófok Katasztrófavédelmi 

Kirendeltségen megfelelő számú homokzsák került készletezésre a vízkárok felszámolásához.  

A gépjárművek, felszerelések az egyéni és csoportos védőfelszerelések felülvizsgálata 

folyamatos, valamint a munkavédelmi oktatások betartása mintaszerű a műszaki-biztonsági 

tiszt részéről. 

 

 

V. Önkormányzati Tűzoltóságok 

Tab Önkormányzati Tűzoltóság a 2017. évi állami normatíva felhasználása során a Somogy 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Siófok KvK felügyelete alatt a Siófok 

HTP parancsnokának szakmai indokoltságára vonatkozó iránymutatását követve járt el. A 

működéshez szükséges beruházások és az állami normatíva felhasználásának tekintetében a 

szabályozók előírásait követte. Az alaprendeltetésből adódó feladatellátás érdekében történő 

beszerzéseket és felülvizsgálatokat, a soron kívüli, meghibásodásokból adódó javításokat az 



ÖTP előtérbe helyezte, a jogi szabályzóknak megfelelő, előírt alapfelszerelésekkel 

rendelkezik. 

 

A tűzoltóság a vonatkozó szabályozókban előírt negyedéves beszámolókat, valamint az éves 

beszámolót a Siófok Hivatásos Tűzoltóságra felterjesztette. A 2017. évi normatív állami 

támogatás elszámolása felterjesztése minden esetben megtörtént.  

 

   A Siófok HTP 2017. év során minimum negyedévente ellenőrizte Tab ÖTP működését 

mind szakmai, mind gazdasági szempontból. Az önkormányzati tűzoltóság a továbbképzéseit, 

gyakorlatait a jóváhagyott éves képzési tervnek, valamint gyakorlattervnek megfelelően 

hajtotta végre. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságokról az önkormányzati tűzoltóság 

parancsnoka intézkedési tervet készített, majd jelentést tett az intézkedési tervekben 

meghatározott feladatok végrehajtásáról. Az év folyamán Siófok KvK, és Siófok HTP mind a 

tabi és a boglári tűzoltóknak a hivatásos állománnyal közös képzési, gyakorlati napokat 

tartott, a képzésbe bevonva a Tab környéki önkéntes tűzoltó egyesületek is. E 

továbbképzések, gyakorlatok a tabi tűzoltóságon tovább erősítették az amúgy is jól képzett 

állományt a kárfelszámolás és gyakorlatok végrehajtása, az együttműködés szempontjából.  

  

Az országos, területi és helyi szervek által végrehajtott ellenőrzések eredményein 

egyértelműen látszódik, hogy a tabi tűzoltóság állománya szakmailag rendkívül felkészült és 

fegyelmezett, a laktanyarend példás, hiányosságok ritkán és csekély mértékben kerülnek 

feltárásra az elmúlt évekhez hasonlóan. A Tab Önkormányzati Tűzoltóság 2017. év folyamán 

az alábbi nagyobb költségű beruházásokat végezte el az állami normatíva terhére, melyeket a 

Siófok Hivatásos Tűzoltóság parancsnokával előre egyeztetett, szakmailag indokolt volt, az 

önkormányzati tűzoltóság működéséhez, fejlődéséhez szükséges, valamint a Somogy Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről engedélyezésre került. 

 

A tárgyév folyamán a Tab Önkormányzati Tűzoltóság részéről az állami normatíva terhére 

beszerzésre került mászóöv az állomány részére, a Weber feszítő-vágó berendezés vezérlő és 

működtető egységét cserélték le egy újra, valamint a szolgálati öltözet cseréje történt meg. A 

beszerzéseken felül jelentős összeget fordítottak, felülvizsgálatokra, javításokra valamint 

karbantartásra. A tűzoltóság Mercedes típusú gépjárműfecskendőjére is a 2017. évben jelentős 

összeget fordítottak annak meghibásodásai okán. 

 



Tab ÖTP állománya a káresetek, tűzesetek felszámolását jó szinten végezte a 2017. év 

folyamán, kiemelt káresemények vállalt műveleti területén kívül a főként Siófokot érintő 

nyári vihar során jelentkeztek, mely Tab Járást is érintette. Tömeges beavatkozásra került sor 

Tab ÖTP területén, ezek felszámolása után a Siófoki károk felszámolásában vett részt a tabi 

állomány, így a vonulási szám jelentősen megugrott az előző évek átlagához képest. A 

tűzoltóság vonulási adatait a lent feltüntetett statisztika tartalmazza. 

A tűzoltóság gépjárműállománya közül az I-es szer (Mercedes-Benz Rosenbauer AT2) 

állapota megfelelő. A tartalékszer karbantartottsága kiváló, azonban koránál fogva elavult 

technikát képvisel (IFA). 

 

Tab Önkormányzati Tűzoltóság statisztika 2017. 

(Készítette: Reichert Csaba, forrás: Kap-Online) 

 
Statisztika  

Vonulási terület 22 település 

Lakosok száma 12.237 fő 

Lakóház és ingatlan 6046 db 

Vonulási terület nagysága 37.939 ha (379 km2) 

Összes vonulás 139 

 Tűz 32 

Műszaki mentés 95 

Téves jelzés 12 

Szándékosan megtévesztő jelzés 0 

Avar, nádas erdő aljnövényzet tűz 17 

Lakóház, melléképület tűz 8 

Kéménytűz 3 

Személygépkocsi tűz 2 

Utólagos tűzjelzés 0 

Műveleti területen kívüli vonulás 19 

Favágás 68 

Közúti baleset 14 

Állatmentés 0 

Anyagi kár összesen 29,9 millió Ft 

Megmentett személyek száma 4 fő 

Sérültek száma 22 fő 

Elhunytak száma 0 fő 

 

Kiemelt esemény:  

 

2017. július 10. Viharkárok, Somogymeggyes, Kapoly, Sérsekszőlős, Lulla, Siófok 

 
 



 

 Tűzeset településenként 

 
  

  

Andocs 4 

Bábonymegyer 10 

Bedegkér 1 

Kánya 0 

Kapoly 2 

Kára 0 

Lulla 2 

Miklósi 3 

Nágocs 0 

Pusztaszemes 1 

Sérsekszőlős 0 

Somogyacsa 2    

Somogydöröcske 0      

Somogyegres 0 

Somogymeggyes 0 

Szorosad 0 

Tab 6 

Tengőd 1 

Torvaj 0 

Törökkoppány 0 

Zala 0 

Zics 0 

  

 

Műszaki mentés településenként  

 

  

Andocs 4 

Bábonymegyer 3 

Bedegkér 0 

Kánya 0 

Kapoly 14 

Kára 1 

Lulla 6 

Miklósi 1 

Nágocs 1 

Pusztaszemes 3 

Sérsekszőlős 2 



Somogyacsa 1 

Somogydöröcske 0 

Somogyegres 0 

Somogymeggyes 24 

Szorosad 0 

Tab 10 

Tengőd 2 

Torvaj 2 

Törökkoppány 2 

Zala 0 

Zics 1 

Balatonszabadi 1 

Som 1 

Siófok 16 

 

 

Balatonboglár Önkormányzati Tűzoltóság a 2017. évi állami normatíva felhasználása során 

a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Siófok KvK felügyelete alatt a 

Siófok HTP parancsnokának szakmai iránymutatását követve járt el. A működéshez 

szükséges beruházások és az állami normatíva felhasználásának tekintetében a vonatkozó 

szabályozók előírásait követték. Az alaprendeltetésből adódó feladatellátás érdekében történő 

beszerzéseket és felülvizsgálatokat, a soron kívüli, meghibásodásokból adódó javításokat az 

ÖTP előtérbe helyezte, a jogi szabályzóknak megfelelő, előírt alapfelszerelésekkel 

rendelkezik. 

 

A tűzoltóság a vonatkozó szabályozókban előírt negyedéves beszámolókat, valamint az éves 

beszámolót a Siófok HTP-re felterjesztette. A 2017. évi normatív állami támogatás 

elszámolása felterjesztése minden esetben megtörtént, de azok rendszeresen tartalmi, 

számviteli hiányosságok okán több alkalommal elutasításra, javítás céljából visszaküldésre, 

hiánypótlásra kerültek.  

 

   A Siófok HTP 2017. év során minimum negyedévente ellenőrizte Balatonboglár ÖTP 

működését mind szakmai, mind gazdasági szempontból. Az önkormányzati tűzoltóság a 

továbbképzéseit, gyakorlatait a jóváhagyott éves képzési tervnek, valamint gyakorlattervnek 

megfelelően hajtotta végre. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságokról az önkormányzati 

tűzoltóság parancsnoka intézkedési tervet készített, majd jelentést tett az intézkedési 

tervekben meghatározott feladatok végrehajtásáról. Az év folyamán Siófok KvK, és Siófok 



HTP mind a tabi, mind a boglári tűzoltóknak a hivatásos állománnyal közös képzési, 

gyakorlati napokat tartott, a képzésbe bevonva a boglár környéki önkéntes tűzoltó 

egyesületeket is. E továbbképzések, gyakorlatok a balatonboglári tűzoltóság állománya 

szempontjából érzékelhető eredményeket hoztak a kárfelszámolás és gyakorlatok 

végrehajtása, az együttműködés szempontjából.  

  

A Balatonboglár Önkormányzati Tűzoltóság működésére meghatározott állami normatíva 

összegének legnagyobb részét a tűzoltóság működési költségei emésztik fel, még annak 

ellenére is, hogy a védett települések anyagilag támogatják a tűzoltóságot. A tűzoltóság 

parancsnoka ezért 2017. év folyamán minimális pénzeszközt volt képes fordítani egyéb 

beruházásokra, fejlesztésekre, melyeket a Siófok Hivatásos Tűzoltóság parancsnokával előre 

egyeztetett. Ezen beruházások szakmailag indokoltak voltak, az önkormányzati tűzoltóság 

működéséhez szükségesek, illetve a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről 

engedélyezésre kerültek. 

Beszerzésre került az állami normatív támogatás terhére a balatonboglári gépjárműfecskendő 

feszítő-vágó berendezéséhez új pengekészlet, mely erősen elhasználódott állapotban volt a 

nagyszámú műszaki mentés következtében, a tűzoltói állomány részére védőruházat 

beszerzésére került sor, ezen kívül közel 2,5 millió forint lett fordítva javításra, 

felülvizsgálatra, karbantartásra. 

Balatonboglár ÖTP Somogy Megye önkormányzati tűzoltóságai közül a legleterheltebb. 

Országos szinten is az egyik legmagasabb vonulási statisztikával rendelkező 

önkormányzati tűzoltóság, ezt a lent látható statisztika is alátámasztja, egyértelműen 

látszódik a magas vonulási szám, valamint az esetek súlyossága. Az év folyamán a káresetek, 

tűzesetek felszámolását a balatonboglári állomány jó szinten végezte. A balatonboglári 

tűzoltóság jelen állapot szerint folyamatos létszámproblémákkal küzd beosztott tűzoltói, 

gépjárművezetői, és vezetői szinten is, ennek anyagi, földrajzi, valamint anyagi okai vannak. 

A Boglári tűzoltóság gépjárműállománya közül az I-es szer állapota megfelelő, azonban 

korából, valamint a magas vonulási szám következtében történő kihasználtsága, leterheltsége 

miatt hamarosan felújításra szorul a gépjárműfecskendő. A tartalékszer (IFA) 32 éves, elavult 

technikát képvisel. 

 

 

 

 



Balatonboglár – Balatonlelle Önkormányzati Tűzoltóság statisztika 2017. év 

(Készítette: Ifj. Horváth Iván, forrás: Kap-Online) 

 

 

 

Tűzeset településenként  

  

Balatonboglár 17 

Balatonfenyves 5 

Balatonlelle 8 

Balatonőszöd 1 

Balatonszemes 9 

Buzsák 2 

Fonyód 15 

Gamás 1 

Gyugy 1 

Karád 6 

Látrány  21 

Lengyeltóti 15 

Ordacsehi 4 

Somogybabod 2 

Somogytúr 2 

Szőlősgyörök 2 

Visz  1 

Vonulási terület 14 település 
Lakosok száma 25.769 fő 
Lakóház és ingatlan 13. 042db 
Vonulási terület nagysága 41.500ha (415 km2) 
Összes vonulás 246 
Tűz 112 
Műszaki mentés 134 
Téves jelzés 34 
Szándékosan megtévesztő jelzés 2 
Avar, nádas erdő aljnövényzet tűz 21 
Lakóház, melléképület tűz 3 
Kéménytűz 6 
gépkocsi tűz 10 
Utólagos tűzjelzés 0 
Műveleti területen kívüli vonulás 21 
Favágás, Elemi csapás 66 
Közúti baleset 4 
élet mentés 3 
Egyéb 97 
Megmentett személyek száma 11fő 
Sérültek száma 19fő 
Elhunytak száma 2 fő 



Összesen 112 

 

Műszaki mentés településenként  

  

Balatonboglár 24 

Balatonfenyves 12 

Balatonföldvár 1 

Balatonlelle 25 

Balatonőszöd 4 

Balatonszárszó 1 

Balatonszemes 3 

Fonyód 20 

Karád 22 

Kőröshegy 1 

Látrány  6 

Lengyeltóti 5 

Ordacsehi 3 

Öreglak 1 

Somogybabod 1 

Szólád 1 

Szőlősgyörök 1 

Táska 1 

Visz 2 

Összesen 134 
 

 

 

A fent leírt megállapítások, valamint az év folyamán végrehajtott feladatok, sikeres 

kárfelszámolások tükrében a Balatonboglár Önkormányzati Tűzoltóság, valamint a Tab 

Önkormányzati tűzoltóság 2017. évi tevékenységét a Siófok Hivatásos Tűzoltóság 

minősítette, mely minősítést a jogszabályi előírásoknak megfelelően megküldött az 

érintett tűzoltóság részére.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siófok Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

 2017. évi vonulási statisztikája 

 

Műszaki mentés: 620 db. 

Tűzeset: 293 db. 

Összesen: 913 db. 

 

 

 

Tűzesetek száma 2017. Siófok HTP, településekre lebontva: 

Vizsgált kategória Kategóriához tartózó érték 

Ádánd 10 

Bábonymegyer 3 

Balatonakarattya 1 

Balatonboglár 1 

Balatonendréd 5 

Balatonföldvár 3 

Balatonőszöd 1 

Balatonszabadi 13 

Balatonszárszó 6 

Balatonvilágos 2 

Bálványos 2 

Enying 37 

Enying-Kabókapuszta 3 

Felsőnyék 2 

Iregszemcse 2 

Karád 1 

Kereki 2 

Kőröshegy 15 

Kötcse 2 

Látrány 1 

Lepsény 6 

Lulla 2 

Mátyásdomb 3 

Mezőkomárom 3 

Mezőszentgyörgy 1 

Miklósi 1 

Nagyberény 4 

Nagycsepely 1 

Ordacsehi 1 

Ságvár 2 

Siófok 121 

Siójut 7 



Som 2 

Szabadhídvég 5 

Szántód 7 

Szólád 1 

Zamárdi 14 

 

Műszaki mentések száma 2017. Siófok HTP, településekre lebontva: 

Vizsgált kategória Kategóriához tartózó érték 

Ádánd 9 

Balatonendréd 7 

Balatonfőkajár 1 

Balatonföldvár 11 

Balatonlelle 3 

Balatonszabadi 10 

Balatonszárszó 5 

Balatonvilágos 57 

Bálványos 3 

Enying 20 

Felsőnyék 2 

Iregszemcse 4 

Karád 4 

Kőröshegy 5 

Kötcse 1 

Lajoskomárom 1 

Lepsény 1 

Nagyberény 2 

Nagycsepely 1 

Ságvár 5 

Siófok 427 

Siójut 2 

Som 5 

Teleki 2 

Zamárdi 32 

 

 

Nemzetgazdasági jellegük alapján tűzesetek 2017. Siófok HTP: 

Vizsgált kategória Kategóriához tartózó érték 

 43 

Állam, önkormányzat 19 

Egyéb 33 

Ipar, épületipar 2 

Kereskedelem 6 

Közlekedés 23 

Lakás és személyi ingatlan 93 

Mező- és erdőgazdálkodás 74 

 

 

 

 



 

Nemzetgazdasági jellegük alapján műszaki-mentések 2017. Siófok HTP: 

Vizsgált kategória Kategóriához tartózó érték 

 38 

Állam, önkormányzat 95 

Egyéb 79 

Ipar, épületipar 1 

Kereskedelem 14 

Közlekedés 118 

Lakás és személyi ingatlan 273 

Mező- és erdőgazdálkodás 2 

 

Helyszín típusai alapján tűzesetek 2017. Siófok HTP: 

Vizsgált kategória Kategóriához tartózó érték 

 43 

Egyéb 7 

Ipari, termelési létesítmény 1 

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény 3 

Közlekedési eszköz 5 

Közlekedési létesítmény 1 

Közterület 15 

Közút 11 

Mezőgazdasági létesítmény 3 

Otthon jellegű létesítmény 61 

Szálloda jellegű létesítmény 1 

Tárolási létesítmény 2 

Tűzeset szabad területen 138 

Vendéglátó létesítmény 2 

 

Helyszín típusai alapján műszaki-mentések 2017. Siófok HTP: 

Vizsgált kategória Kategóriához tartózó érték 

 38 

Egészségügyi, szociális létesítmény 1 

Egyéb 36 

Igazgatási, iroda létesítmény 2 

Kereskedelmi, szolgáltató létesítmény 7 

Közlekedési létesítmény 3 

Közterület 153 

Közút 100 

Nevelési-, oktatási létesítmény 6 

Otthon jellegű létesítmény 257 

Szálloda jellegű létesítmény 15 

Vendéglátó létesítmény 2 

 

 

 

 

 

Tűzesetek során elhunyt személyek száma2017. Siófok HTP: 



Vizsgált kategória Kategóriához tartózó érték 

Siófok 1 

Zamárdi 1 

 

Tűzesetek során megsérült személyek száma2017. Siófok HTP: 

Vizsgált kategória Kategóriához tartózó érték 

Enying 2 

Lepsény 1 

Mezőszentgyörgy 4 

Siófok 3 

 

 

 

 

Műszaki mentések során megsérült személyek száma 2017. Siófok HTP: 

Vizsgált kategória Kategóriához tartózó érték 

Ádánd 2 

Balatonendréd 8 

Balatonlelle 9 

Balatonszabadi 5 

Balatonvilágos 3 

Enying 3 

Iregszemcse 3 

Kőröshegy 2 

Kötcse 1 

Lepsény 2 

Nagyberény 1 

Ságvár 4 

Siófok 58 

Som 6 

Zamárdi 9 

 

 

Műszaki mentések során elhunyt személyek száma 2017. Siófok HTP: 

Vizsgált kategória Kategóriához tartózó érték 

Siófok 3 

Zamárdi 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Siófoki tűzoltóság tűzoltó gépjárműveinek riasztási száma a működési területre 

valamint azon kívülre segítségnyújtás céljából 

 2017. év 

 

 

Vizsgált kategória Kategóriához tartózó érték 

Ádánd 25 

Bábonymegyer 8 

Balatonakarattya 3 

Balatonalmádi 9 

Balatonboglár 11 

Balatonendréd 17 

Balatonfőkajár 8 

Balatonföldvár 15 

Balatonfűzfő 6 

Balatonkenese 7 

Balatonlelle 12 

Balatonőszöd 3 

Balatonszabadi 37 

Balatonszárszó 14 

Balatonszemes 2 

Balatonvilágos 40 

Bálványos 8 

Belecska 1 

Berhida 22 

Csajág 5 

Dég 9 

Enying 81 

Enying-Kabókapuszta 4 

Felsőnyék 9 

Igal 2 

Iregszemcse 8 

Karád 2 

Kereki 3 

Királyszentistván 1 

Kőröshegy 37 

Kötcse 4 

Lajoskomárom 2 

Látrány 1 

Lepsény 11 

Litér 1 

Lulla 6 

Mátyásdomb 5 

Mezőkomárom 4 

Mezőszentgyörgy 4 

Miklósi 2 

Nagyberény 8 

Nagycsepely 3 

Nagykónyi 1 



Nemesvámos 1 

Ordacsehi 1 

Pétfürdő 2 

Ságvár 8 

Sárszentmihály 1 

Siófok 682 

Siójut 12 

Som 14 

Somogytúr 3 

Szabadhidvég 12 

Szántód 11 

Székesfehérvár 5 

Szentkirályszabadja 1 

Szólád 3 

Szőlősgyörök 3 

Tab 2 

Tamási 4 

Teleki 2 

Várpalota 3 

Veszprém 13 

Zamárdi 52 

 


