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A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996.
évi XXXI. törvény meghatározása szerint az önkormányzati tûzoltóság
*tûzoltási és mûszaki mentési feladatok elvégzésére létrehozott, elsõdleges
mûveleti körzettel rendelkezõ önkéntes tûzoltóság*.
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 A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi
XXXI. törvény meghatározása szerint az önkormányzati tûzoltóság *tûzoltási és
mûszaki mentési feladatok elvégzésére létrehozott, elsõdleges mûveleti körzettel
rendelkezõ önkéntes tûzoltóság*. 

Az önkormányzati tûzoltóság a települési önkormányzat vagy az önkormányzati
társulás és az önkéntes tûzoltó egyesület által közösen vagy a települési
önkormányzat vagy az önkormányzati társulás által önállóan alapított köztestület,
amely a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás közigazgatási
területén, a hivatásos tûzoltósággal kötött együttmûködési megállapodás alapján
és annak szakmai iránymutatása alapján tûzoltási és mûszaki mentési célokra
folyamatosan igénybe vehetõ készenléti szolgálatot lát el és közremûködik
közvetlen tûz- és robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések
végrehajtásában. Az önkormányzati tûzoltóság kérheti közhasznúsági
nyilvántartásba vételét. 

Az önkormányzati és létesítményi tûzoltóságokra, valamint a hivatásos tûzoltóság,
önkormányzati tûzoltóság és önkéntes tûzoltó egyesület fenntartásához való
hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet
szerint az önkormányzati tûzoltóság mûködését alapszabályban határozzák meg.
Az alapszabálynak tartalmaznia kell különösen a tûzoltóparancsnok
beszámoltatásának rendjét, a kiképzés és rendszeres továbbképzés feltételeinek
biztosítását 

Szakmai feladat 

A 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint az önkormányzati
tûzoltóság tûzmegelõzési tevékenysége során, a vonulási területén 

-          segíti az önkormányzatok jogszabályokban meghatározott tûzmegelõzési
feladatait, 

-          tûzvédelmi hiányosság észlelése esetén - különös tekintettel a tûzoltás
alapvetõ feltételeiben észlelt hiányosságra - azt haladéktalanul jelzi a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv katasztrófavédelmi kirendeltségének (a továbbiakban:
helyi szerv), 

-          részt vesz a lakosság tûzvédelmi felvilágosításában, a tûzvédelmi
propagandában. 

Az önkormányzati tûzoltóság a tûzoltási és mûszaki mentési tevékenységére való



felkészülése érdekében 

-          toborozza és szervezi a vonulási területén a tûzoltói szolgálatra
jelentkezõket, valamint gondoskodik azok szakmai felkészítésérõl,
továbbképzésérõl, 

-          folyamatosan gondoskodik a tûzoltási és mûszaki mentési feladatok
ellátására szervezett erõ és eszközállomány riaszthatóságáról, 

-          gondoskodik szakfelszereléseinek és egyéni védõeszközeinek
karbantartásáról, jogszabályokban elõírtak szerinti felülvizsgálatáról, 

-          jogszabályban meghatározott éves továbbképzési tervet készít, melyet
egyetértés céljából megküld a helyi szervnek, és gondoskodik az állomány
továbbképzésérõl, 

-          támogatást nyújthat a vele együttmûködési megállapodást kötõ tûzoltó
egyesületnek. 

Az önkormányzati tûzoltóság tûzoltási és mûszaki mentési tevékenysége során 

-          gondoskodik a beavatkozásban részt vevõ állomány rendszeresített egyéni
védõeszközökkel történõ ellátásáról, 

-          a központi szerv fõügyelete utasítására kivonul a vonulási területén kívül
keletkezett tûz oltására, mûszaki mentésre, 

-          jelenti a vonulási területén keletkezett tûzesetet, káresetet, az általa eloltott,
valamint a más által eloltott és hozzá bejelentett tûzesetet a helyi szerv ügyeletére,
és eleget tesz egyéb jelentési kötelezettségének, 

-          a központi szerv vezetõje vagy a települési önkormányzat
képviselõ-testülete rendelkezése alapján rendkívüli készenléti szolgálatot lát el,
amelynek költségeirõl az elrendelõ gondoskodik, 

-          haladéktalanul jelenti a helyi szerv ügyeletére a gépjármûveinek
vonulóképtelenségét, a késedelmesen végrehajtható vagy késedelmesen
végrehajtott vonulást, valamint a vonulóképességet korlátozó egyéb
körülményeket, a rendkívüli készenléti szolgálat elrendelését és annak okát 

Az 1996. évi XXXI. törvény szerint az önkormányzati tûzoltóság a tûz oltása és a
mûszaki mentés érdekében a személyes szabadságra, a magánlakás
sérthetetlenségére és a tulajdonra vonatkozó alkotmányos jogokat - az 1996. évi
XXXI. törvényben meghatározottak szerint - olyan mértékben korlátozhatja, amely
arányban áll az élet, a testi épség és anyagi javak védelmével. 
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