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I. BEVEZETŐ

Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: HTP) működési területe Pest
megye északi részén helyezkedik el.  A működési terület  település számában (14) változás
nem történt. 

A működési terület népessége megközelítőleg: 80 348 fő, területe: 342,54 km2.

Területünkön  a  Duna folyó  mellett  a  nagy kiterjedésű  erdők,  a  jelentős  közúti  forgalom,
valamint az  időszakosan  megnövekedett  látogatottság  komoly  veszélyforrást  jelenten  a
hegyvidéki, illetve a Duna melletti területeken.

Az  elmúlt  évben  rendkívüli  esemény  nem történt  működési  területünkön.  A  koronavírus
járvány  kitörése  és  a  járvánnyal  kapcsolatosan  kihirdetett  veszélyhelyzet  következtében
megváltozott  jogszabályok  és  védelmi  intézkedések  jelentős  mértékben  átalakították  a
tervezett  feladatainkat.  Az  állomány  képzése,  továbbképzése,  szakmai  ismerete,  szinten
tartása és fejlesztése folyamatos a mindennapokban. 

Fő  célkitűzés  volt  a  mentő-tűzvédelem  területén  az  épített  környezeti  és  szabadterületi
tűzesetek,  a  tűzeseti  halálesetek,  a  szén-monoxiddal  kapcsolatos  káresemények  és  a
kéménytüzek, valamint a téves tűzátjelzések számának további csökkentése.

Kiemelt  célként  kezeltük  a  beavatkozó  állomány  képzését,  a  gyakorlatokat,  az  önkéntes
tűzoltó egyesületek fejlesztését, mentőcsoportjaink bevethetőségének növelését. 

Az egyesületek jelentős mértékben segítették a mentő-tűzvédelmi feladatok ellátását. Pomáz
Önkormányzati Tűzoltóság (a továbbiakban: ÖTP) és az 5 tűzoltó egyesület (a továbbiakban:
ÖTE) Szentendre, Szigeti, Vöröskő, Visegrád és Pilisszentlászló ÖTE szakmai felügyeletét
látjuk el. Ennek eredménye a káresetek sikeres felszámolásában és a közös képzésekben is
megmutatkozott.  Az  egyesületek  fejlesztését  kiemelt  feladatként  kezeltük.  A  szakmai
felkészültségük emelése érdekében tanfolyamokat szerveztünk, így biztosítva a hatékonyabb
közreműködésüket.

Együttműködünk a helyi védelmi bizottsággal, a járási hivatallal,  az önkormányzatokkal, a
társszervekkel és a civil speciális mentőszervezetekkel.

II. A TŰZOLTÁSOKRÓL ÉS A MŰSZAKI MENTÉSEKRŐL

A tárgyévben a HTP működési területére összesesen 431 esetben érkezett riasztás, amelyből
189 tűzeset, 242 műszaki mentés volt.

A 2021. évre 626-ról 431-re, 31 %-kal csökkent a riasztások száma, köszönhető annak, hogy
az év során nem voltak jelentős viharos időszakok, valamint a tűzgyújtási szabályok változása
miatti  bejelentések  is  elmaradtak.  A kitűzött  céloknak megfelelően és  a  fokozott  hatósági
fellépés eredményeként a téves jelzések száma csökkent 135-ről 98-ra, mely jelentős, 27 %-os
visszaesés az előző évhez képest.
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Riasztási adatok

Szentendre HTP éves riasztási adatok

 
2018
.

2019
.

2020
.

2021.

Riasztások  száma
összesen /db.

442 470 626 431

Műszaki mentés 231 261 391 242

Tűzeset 211 209 235 189

Kiérkezés  előtt
felszámolt

26 27 52 33

Téves jelzés 110 117 135 98

Utólagos jelzés 9 19 10 3

Szándékosan
megtévesztő jelzés

1 0 0 2

A  működési  területünkön  a  beavatkozást  igénylő  események  jelentős  részét  a  műszaki
mentések  teszik  ki.  A káreseteket  vizsgálva  megállapítottuk,  hogy az  előző  év  átlagához
hasonló számok alakultak.

Beavatkozást igénylő események

Beavatkozást igénylő események

 2018. 2019. 2020. 2021.

Riasztások  száma
összesen / db.

296 307 429 295

Műszaki mentés 195 223 332 196

Tűzeset 101 84 97 99

Tűzesetek

A szabad területen keletkezett tüzek jellemzően a tavaszi, nyári évszakokhoz köthetőek. A
megelőző tevékenység hatékonysága, a lakosság környezettudatos magatartása a szabadtéri
tűzesetek, a hulladék, szemét tüzek számának csökkenésében is megfigyelhető. 

A szabad területen bekövetkezett tűzesetek száma az előző évhez képest 27 esetről 14-re, 48
%-kal, az erdő és vegetációs tüzek száma 22-ről 15-re, 32 %-kal csökkent. A létesítmények
szabad  területein  bekövetkezett  események  9-ről  8-ra,  a  közterületeken  bekövetkezett
események száma 18-ról, 16-ra csökkent.
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Az  otthon  jellegű  létesítmények  vonatkozásában  a  Területi  Tűzmegelőzési  Bizottság
(továbbiakban:  TTB),  valamint  a  Vác  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  (továbbiakban:
Kirendeltség)  és  a  HTP fokozott  megelőző,  figyelemfelhívó,  tájékoztató  munkája  mellett
2020. évben 38, míg a 2021. évben 49 tűzeset volt.

A keletkezési okok vizsgálata során megállapítottuk, hogy a nyílt lángú eszközök szabálytalan
használata  (24  %),  a  tüzelő-fűtő  berendezések  gondatlan  és  szabálytalan  használata  és  a
tárolási szabályok megszegése (13 %), a lakóépületek elavult, túlterhelt elektromos hálózata
(17%), valamint a tüzelő-, fűtő berendezések füstcsövének, kéményének karbantartottságának
hiánya (24 %) miatt keletkeztek nagy számban tüzek a fokozott lakosságtájékoztatás ellenére.

A megelőző kommunikációs tevékenységeket folytatjuk, továbbra is kiemelt cél az otthonok
védelme. Fontos, hogy a prevenciós tevékenységünkkel megtaláljuk azokat a kommunikációs
csatornákat,  amelyekkel  el  tudjuk  érni  a  szerényebb  és  a  társadalmi  periférián  élő
személyeket.

Műszaki mentések

A  műszaki  mentések  jellemzően  viharkárral,  fakidőléssel,  közúton  bekövetkezett
balesetekkel,  a  nagy  esőzések  következtében  kialakult  vízkárok  felszámolásával,  sérült
személyek  mentésével,  és  szén-monoxid  szivárgással  összefüggő  események  kezeléséhez
kapcsolódnak.
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2021. évben nem volt nagy kiterjedésű szélsőséges időjárási körülmény, ezért a beavatkozást
igénylő műszaki mentések száma 128-ról 49-re, 60 %-kal csökkent. 

A statisztikai adatokból jól látható, hogy a személy- és tehergépjármű forgalom folyamatos
növekedése ellenére a közlekedési balesetek száma jelentősen, 128-ról 104-re csökkent.
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A beavatkozó állomány számára speciális képességeket igénylő feladatot jelent a nagyszámú
turisztikai célpontokhoz köthető hegyvidéki, nehéz terepen történő személymentési feladatok
végrehajtása. A 2021. évben 4 esetben segítettek tűzoltóink a bajba jutott személyeken. 

A  beszámoló  időszakában  6  alkalommal  gázvezeték  átvágásnál,  4  esetben  szén-monoxid
mérgezés következtében avatkoztak be a rajok. 

Kiemelt  célkitűzés  volt  a  szén-monoxid  mérgezések  számának  csökkentése,  folyamatos
lakosságtájékoztatással,  valamint  a  helyi  médiában  történő  megjelenéssel  a  megelőzés
hatékonyságát  növelni  tudtuk.  A  szén-monoxid  mérgezések  számában  a  korábbi  évek
eseményeihez képest 48 %-os pozitív elmozdulás mutatkozott, 7 eseményről 4-re csökkent a
beavatkozások száma. Szén-monoxid mérgezés általi haláleset nem történt.

A tűzesetek és a műszaki mentések során 27 személyt mentettünk meg, összesen 47 személy
sérült, 2 személy közlekedési balesetek során vesztette életét. Tűzeseti haláleset a 2018. év óta
nem volt a működési területünkön.

A káresetek megoszlása településekre lebontva

A káresemények  számát  elsősorban  Szentendre  HTP és  Pomáz  ÖTP riasztásainak  száma
határozza meg.

 

A  tűzesetekkel  és  műszaki  mentéssel  kapcsolatos  beavatkozások  száma  településekre
lebontva:

Az esetszámokból látható, hogy kiemelkedő változás leginkább Szigetmonostor településen
volt tapasztalható, ami a lokális területet érintő viharos időszakkal magyarázható.
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A beavatkozások változása az előző évhez képest települési bontásban:
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Szentendre HTP riasztásainak fokozat szerinti megoszlása

A riasztási  fokozatok  megoszlását  elemezve  megállapítottuk,  hogy  a  korábbi  évekhez  az
országos, illetve a megyei átlaghoz hasonlóan 98,3 %-ban I. riasztási fokozatban, 1,36 %-ban
II.  riasztási  fokozatban  kerültek  felszámolásra  a  káresetek.  1  esemény  volt  V.  riasztási
fokozatú.

Riasztási fokozatok (beavatkozást igénylő)

2018. 2019. 2020. 2021
.

I. 288 304 428 290

II. 7 1 1 4

III. 1 1 0 0

IV. 0 1 0 0

V. 0 0 0 1

296 307 429 295

II. riasztási fokozatú események

2021. 02. 12. Pomáz, Dankó Pista utca 4. otthon jellegű létesítmény.

Jelzett  helyen kb. 150 m2-es,  egyszintes betonfödémű családi  ikerház tetőszerkezete  teljes
terjedelmében égett.  A raj  4  vízsugárral,  kéziszerszámokkal,  dugólétrákkal,  légzésvédelem
mellett a tüzet eloltotta. Személyi sérülés nem történt. 

2021. 02. 22. Budakalász, Kántor utca 5. otthon jellegű létesítmény.

Jelzett  helyen  180  m2 alapterületű  családi  ház  égett.  A  rajok  5  „C”  sugárral,
kéziszerszámokkal  és  dugó  létra  segítségével  oltották  el  a  tüzet.  A  tűz  a  családi  ház
földszintjén, 80 m2-en több helységet és a tető 100 %-át érintette. Az épület lakhatatlanná vált.
Lakosságvédelmi  intézkedésre  szükség  volt,  az  önkormányzat  a  lakókat  elhelyezte.  Egy
személy az arcán könnyű égési sérülést szenvedett.

2021. 06. 06. Dunabogdány, Kossuth Lajos út 5. otthon jellegű létesítmény.

A  jelzett  helyen  egy  75  m2 alapterületű  főépületet  és  egy  120  m2 melléképületet  a
hozzátartozó műhelyet és garázst érintette a tűz. A garázsban egy gépjármű teljesen kiégett, a
garázsból az egységek öt, a tulajdonos egy PB. gázpalackot hozott ki, amelyeknek a hűtése
biztosított  volt.  A  tűz  a  melléképületet  teljes  terjedelmében  és  a  főépület  tetőszerkezetét
érintette,  a  földszinti  rész  a  tűztől  érintetlen  maradt.  A  főépület  födémje  több  helyen
beszakadt. Az egységek 8 vízsugárral és kézi szerszámokkal a tűzet eloltották. 

2021. 09. 06. Pomáz, Galagonya utca 4. otthon jellegű létesítmény.

Nehezen megközelíthető helyen egy kétszintes, összesen 140 m2 alapterületű, szinteltolásos
rönkház  hátsó  fala  és  padlástere  égett.  A  rajok  légzésvédelem  mellett,  6  "C"  sugárral,
dugólétrákkal,  motoros  fűrészekkel  a  tüzet  eloltották.  Személyi  sérülés  nem  történt.
Lakosságvédelmi intézkedésekre nem volt szükség.
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V. riasztási fokozatú esemény

2021. 04. 07. Szentendre, Dunakanyar körút 2. kereskedelmi, szolgáltató létesítmény.

Az egységek kiérkezésekor a SPAR áruház áruátvételi raktára kb. 50 m2-en égett.  A tűz a
tetőszerkezeten  kitört.  Az oltás  folyamatos  volt,  a  tűz  a  tetőszerkezet  és  az  állmennyezet
között gyorsan terjedt. Az épület oltásában részt vett, 3 létrasugár, 4 „D” sugár, és 12 „C”
sugár. Személyi sérülés nem történt.

Szentendre HTP készenléti állománya a tűzesetekkel és a műszaki mentésekkel kapcsolatos
tevékenységét az esetszámok alakulásától függetlenül a lakosság védelmét, biztonságát szem
előtt tartva végezte.

A kommunikációs tevékenységgel a médián keresztül a megfelelő információkat eljuttattuk a
lakossághoz a tűzesetek számának csökkenése és keletkezésének megelőzése érdekében.

III. EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

Szakmai Együttműködés

Önkormányzati Tűzoltóság

A  Pomáz  Önkormányzati  Önkéntes  Tűzoltóság  (a  továbbiakban:  Pomáz  ÖTP)
együttműködési  megállapodás  alapján,  elsődleges  műveleti  körzetében  Pomáz,  Csobánka,
Budakalász,  Pilisszentkereszt,  Pilisszántó  területén  látja  el  tűzoltási  és  műszaki  mentési
tevékenységét.

A tűzoltóság az év 365 napjában ellátja a vállalt területeken az elsődleges beavatkozásokat,
valamint  több alkalommal  vesz  részt  a  HTP-vel  közös  káresemények  felszámolásában.  A
folyamatos önképzéseknek köszönhetően az események felszámolásának szakmai színvonala
kimagasló. A 2021. évben a hivatásos tűzoltóság által szervezett gyakorlaton is részt vettek,
ahol  alkalmuk  volt  megmutatni  a  szakmai  felkészültségüket.  Több  esetben  segítették  a
tűzoltásokat  azzal,  hogy  az  otthonukban  készenlétben  lévő  állományból  nem  csak  a
jogszabály  által  előírt  4  fővel  kezdték  meg  a  vonulást,  hanem  6  fővel.  Ezen  felül  több
gépjárműfecskendővel,  valamint  nagyobb  létszámmal  segítették  a  káresemények  gyorsabb
eredményesebb  felszámolását  a  lakosság  nagyobb  biztonsága,  valamint  az  anyagi  károk
csökkentése  érdekében.  A  laktanya  elhelyezésre  szolgáló  helyiségeinek  felszereltsége,
állapota  jó.  A  hivatásos,  valamint  az  önkormányzati  tűzoltóparancsnokok  közötti
kommunikáció folyamatos. A tagság képzése érdekében a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság  által  szervezett  Tűzoltó  Alapfokú tanfolyamra  több tagját  beiskolázta,  akik  a
tanfolyamot kimagasló eredménnyel végezték el.

Az  önkormányzati  tűzoltóság  182  riasztást  hajtott  végre,  melyből  139  volt  beavatkozást
igénylő.  A  beavatkozást  igénylő  események  közül  79  műszaki  mentéshez,  60  tűzesethez
vonultak. Készenléti szerei 32 téves jelzéshez kaptak riasztást és kezdték meg a vonulást, 11
olyan riasztást hajtottak végre, amelyet a raj kiérkezése előtt felszámoltak.

Az  ÖTP  a  BM  OKF  által  kiírt  pályázaton  nagy  értékű  technikai  eszközök  beszerzésére
sikeresen  pályázott.  Az  elnyert  összegből  légzőkészülékeket,  tartalék  palackokat,  feszítő-
vágóhoz  lánckészletet,  magassági  ágvágót,  védőkesztyűket,  mászóöveket,  akkumulátoros
orrfűrészt szereztek be, mely felszerelések mind növelik a beavatkozások hatékonyságát.
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Önkéntes Tűzoltó Egyesületek

Célunk, hogy együttműködés keretében, képzett önkéntes tűzoltók közreműködésével időben
tudjunk  segítséget  nyújtani  a  működési  területünkön  élők  számára.  Fontos,  hogy  az
önkéntességet erősítsük, szakmai irányt mutassunk a munkánkat támogató egyesületeknek. A
tűzoltó  egyesületeknek  fontos  szerepe  van  a  lakosság  védelme  szempontjából.  A
településükön a tűzmegelőzési, valamint a vállalt működési területükön a tűzoltási és műszaki
mentési  feladatok ellátásában közreműködő társadalmi  szervezetek.  Meghatározó szerepük
van a hagyományőrzésben és az ifjúság nevelésében, valamint a lakosság tájékoztatásában is.

A  káresemények  eredményesebb  és  gyorsabb  felszámolása  érdekében  HTP  jelenleg  5
együttműködési megállapodással rendelkezik.  Az együttműködési megállapodások közül 2 I.,
2 II.  és 1 III.  együttműködési kategóriába sorolt,  melyek alapján minden időjárási  riasztás
esetén számíthattunk munkájukra.

A szakmai kötelezettségnek eleget tesznek, a tagok szakmai felkészültsége megfelelő. Ezek
alapján az egyesületek alkalmasak a közreműködésre a káresemények felszámolásánál.  

A  HTP  az  egyesületeket  meghatározott  rendszerességgel,  féléves  ciklusokban  ellenőrizte,
amelyek  kiterjednek  a  képzésre,  a  szerek  és  felszerelések  karbantartására,  az  időszaki
felülvizsgálatok  elvégzésére,  szolgálat-szervezésre,  az  orvosi  vizsgálatok  meglétére.  Az
esetlegesen feltárt hiányosságok javítása érdekében javaslatot tettek. 

Az  egyesületek  a  BM  OKF  által  kiírt  szakmai  pályázatokon  évek  óta  rendszeresen  és
eredményesen részt vesznek. A beavatkozáshoz szükséges eszközökhöz, védőfelszerelésekhez
és a működéshez szükséges forrásokhoz hozzá jutottak.

Vöröskő Önkéntes Tűzoltó, Műszaki mentő, és Vizi mentő Egyesület 

Az Egyesület  a  HTP-vel  I.  kategóriás  együttműködési  megállapodást  kötött.  A Leányfalu
székhelyű Egyesület  rendelkezik egy Iveco 80-16-os típusú összkerék meghajtású és 1000
literes tartályú gépjárműfecskendővel, amellyel a 8 vállalt településen rendszeresen végrehajt
vonulási  tevékenységet  és  elsőként  beavatkozik  a  káreseteknél.   A  kárfelszámolási
tevékenységüket a szakmai előírások betartása mellett végrehajtják.

A tárgyévben összesen 59 vonulást hajtottak végre, melyből 26 műszaki mentés, 33 tűzeset
volt.

Az egyesület jelentős feladatot vállal a mentő-tűzvédelem terén, munkájuk kiemelten fontos a
térség tűzvédelme szempontjából. A felszerelései megfelelő állapotúak, a támasztott műszaki-
biztonsági  követelményeknek  megfelelnek.  Eszközeiket  rendezett  körülmények  között
tárolják,  karbantartják,  rendszeres  felülvizsgálatukról  gondoskodnak.  Az  elhelyezési
körülmények  megfelelőek,  a  fűthető  szertár  kialakítása  2021.  évben  megkezdődött.  A
kárelhárítási tevékenységbe bevonható állomány rendelkezik az előírt végzettségekkel, orvosi
alkalmassági vizsgálatokkal, az elvárható szakmai színvonalon, fegyelmezetten hajtják végre
feladataikat.  Rendszeresen tartanak  szakmai  továbbképzést,  aktívan  vettek  részt  a  40 órás
tűzoltó alaptanfolyam szervezésében és lebonyolításában.
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Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az Egyesület  I.  kategóriás  együttműködési  megállapodással  rendelkezik.   Fontos  szerepet
vállal  a Dunakanyar északi részének mentő-tűzvédelmében.  Helyi sajátosságaiból  adódóan
Visegrád, Dunabogdány térségében történő beavatkozásai során – mint elsőnek kiérkező – az
elsődleges tűzoltási feladatokat gyorsan és szakszerűen hajtja végre. Nagy segítséget nyújt a
hivatásos  egységek  részére  viharkáros  időszakokban,  amikor  a  riasztások  száma  a  HTP
működési területének északi részén megsokszorozódik. 

A tárgyévben összesen 40 vonulást hajtottak végre, melyből 24 műszaki mentés, 16 tűzeset
volt.

Visegrád és  környéke tűzvédelme  szempontjából  kiemelten  fontos  a  munkájuk,  tekintettel
arra,  hogy  a  vállalt  működési  területükre  a  HTP jelentős  vonulási  idővel  rendelkezik.  A
felszerelései  megfelelő  állapotúak,  a  támasztott  műszaki-biztonsági  követelményeknek
megfelelnek. Jelenleg nem rendelkeznek a gépjárműfecskendők tárolására használható fűtött
szertárral. 

Jelenlegi taglétszáma 24 fő. A kárelhárítási tevékenységbe bevonható állomány rendelkezik
az előírt végzettségekkel, orvosi alkalmassági vizsgálatokkal. 

Az egyesület 2021. évben a Magyar Falu Program keretében beszerzett egy Mercedes 1120
típusú (gyártási év: 1990.) gépjárműfecskendőt. Beépített szivattyú, 1250 l víztartály, teljesen
málházva, jelenleg ez az elsődleges vonuló szere. Rendelkeznek továbbá egy Mercedes 308
(gyártási év: 1978.) gépjárműfecskendővel, ami jelenleg tartalék, üzemképtelen, málha nélkül,
egy Magirus  gépjárműfecskendővel  (gyártási  év:  1974.),  amely  továbbra  is  Dunabogdány
Önkormányzat tulajdonában áll. A szer málházott, beépített szivattyúja, 2600 l tartálya van, a
gépjármű üzemképes, a szivattyú üzemképtelen, víz nélkül, jelenleg javítás alatt. Az egyesület
rendelkezik egy Ford Tranzit gyorsbeavatkozóval (gyártási év 2003.), amely vonuló-képes,
málházott. Egy Rosenbauer UHPS 125 l tartállyal szerelve, jelenleg fűtött szertár hiányában
víz nélkül, és egy Saab 9.5 műszaki mentő személygépjárművel (gyártási év 2005.), vonuló-
képes, málházott.

Szentendre Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az Egyesület II. kategóriás együttműködési megállapodással rendelkezik. Egy Steyr Bronto
13s23  M20  TZF2000  gépjárműfecskendővel,  egy  Suzuki  Samurai  és  egy  Mitsubishi
Outlander 4x4, valamint egy VW Amarok gépjárművel látták el a területükön bekövetkezett
események felszámolását.

2021. évben összesen 39 vonulást hajtottak végre, melyből 18 műszaki mentés, 21 tűzeset
volt.

A  felszerelései  jó  állapotúak,  a  támasztott  műszaki-biztonsági  követelményeknek
megfelelnek.  Eszközeiket  rendezett  körülmények  között  tárolják,  karbantartják,  rendszeres
felülvizsgálatukról gondoskodnak. A vonulásba bevonható állomány rendelkezik megfelelő
orvosi alkalmassági vizsgálattal.

Az  egyesület  munkája  kiemelten  fontos  a  térség  tűzvédelme  szempontjából,  a  működési
területükön több káreset felszámolása során segítették a HTP munkáját.
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Szigeti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az Egyesület II. kategóriás együttműködési megállapodást kötött a HTP-vel. Működésüket
egy Mitsubishi L300 4X4 gépjármű segíti, valamint folyamatban egy Scania P93 TLF3000
gépjárműfecskendő rendszerbeállítása. Az elhelyezési körülményeik jelenleg megfelelőek, az
új laktanyaépület végleges kialakítását végzik.

Az  egyesületnek  14  fő  tagja  van,  jelenleg  senki  nem  rendelkezik  tűzoltás  vezetésre
jogosultsággal, így önállóan még nem tudnak beavatkozni. A vonulásba bevonható állomány
rendelkezik megfelelő orvosi alkalmassági vizsgálattal, valamint 40 órás alaptanfolyammal. 

2021. évben összesen 44 vonulást hajtottak végre, melyből 21 műszaki mentés, 23 tűzeset
volt.

Az egyesület jelentős feladatot vállal a mentő-tűzvédelem terén, munkájuk kiemelten fontos a
térség tűzvédelme szempontjából,  a működési területükön több káreset felszámolása során
segítették a hivatásos tűzoltóság munkáját.

Pilisszentlászlói Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az  Egyesület  a  HTP-vel  III.  kategóriás  együttműködési  megállapodást  kötött,  amely
értelmében  kötelezettséget  vállalt  arra,  hogy  térítésmentesen  közreműködik  a  Ttv.-ben
meghatározott tűzmegelőzési tevékenységben.

Az együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségeinek eleget tett, több rendezvényt
szervezett, ahol népszerűsítette a hivatásos katasztrófavédelmi szervet. A helyi újságban több
alkalommal jelentetett meg cikket az aktuális témakörökben. 

Az Egyesület  polgárőr tevékenységet  is folytat,  ezzel a járőrözések alkalmával  a település
tűzbiztonságát  is  növelik,  valamint  a  tűz-  és  műszaki  mentési  helyszínek  jelzésében,
biztosításában nagy segítséget tudnak nyújtani. 

IV. AZ ÁLLOMÁNY KÉPZÉSE, KÉPZETTSÉGE

A tűzoltói ismeretek szinten tartása és fejlesztése valamennyi tűzoltó számára kiemelt feladat.
Az elsődleges cél az éves kiképzési  terv összeállításánál,  hogy a képzés tematikája  vegye
figyelembe a helyi körülményeket, veszélyforrásokat, sajátosságokat, mind például a területi
elhelyezkedés,  a  földrajzi  viszonyok,  a  veszélyes  üzemek,  a  közlekedés  területén
bekövetkezett  változások.  Kiemelt  figyelmet  fordítottunk  a  gyakorlatok  helyszíneinek
kiválasztásánál a működési területünkön található ipari létesítményekre, azon belül is a súlyos
káresemény elhárítási  tervvel  rendelkező  üzemekre,  és  a  Tűzoltási  Műszaki  Mentési  Terv
készítésére kötelezett létesítményekre. Fontosnak tartjuk a legújabb beavatkozási módszerek,
eszközök megismerését. 

A  gyakorlatok  végrehajtásával  egy  időben  rendszeresen  ellenőrizzük  a  tűzivízforrásokat,
tűzcsapokat  és  a  tűzivíztározó  medencéket,  segítve  ezzel  a  beavatkozásokat.  Amennyiben
hiányosságot tapasztaltunk, kezdeményeztük a hatósági eljárást. 

Az  állomány  napi  felkészítését  nagy  gyakorlattal  és  szakmai  tapasztalattal  rendelkező
kollégák vezetik. A ciklusos képzést félévi ellenőrző tesztek zárják. 
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Az elméleti felkészítés mellett az állomány folyamatosan részt vesz gyakorlati felkészítéseken
(szerelési  foglalkozás,  helyismeret,  szituációs begyakorló-, roncsvágási-,  favágási-,  vízből-,
jégről  mentési  gyakorlat).  A  készségszintű  gyakorlati  képességük  elérése  érdekében  a
működési  területen  bekövetkező  káreseményeket  elemezzük  és  felmérjük  a  valós
kockázatokat.

A  tárgyévben  szolgálati  csoportonként  2  parancsnoki  ellenőrző  gyakorlatot  tartottunk,
amelyek alkalmasak az állomány megváltozott körülményekre való felkészültségi szintjének,
a szerelési készségének és a tűzoltás-vezetők irányítói képességének a felmérésére.

Szolgálati csoportonként 9 helyismereti és 6 szituációs begyakorló gyakorlaton vett részt az
állomány, amelyek során a kapott szerelési feladatokat jó szinten hajtották végre. Az elméleti
foglalkozásokon és a szerelési gyakorlatokon szerzett ismereteket megfelelően alkalmazták a
gyakorlatok során. Ezek tapasztalatait a további munkavégzés alkalmával hasznosították. 

A  HTP  kiemelt  figyelmet  fordít  az  önkormányzati  és  az  önkéntes  tűzoltóságok  szakmai
felügyeletére  és  felkészítésére,  a  gyakorlatainkra  meghívtuk  őket  annak  érdekében,  hogy
erősítsük és összehangoljuk a hivatásos, az önkormányzati és az önkéntes tűzoltók káreseti
tevékenységét. 

Tárgyévben a HTP-n szerveztünk az önkéntes tűzoltók részére meghirdetett 40 órás tűzoltó
alaptanfolyamot, amelyen 10 ÖTE állományából összesen 37 fő tett sikeres vizsgát.

Végrehajtottuk a tűzoltó szakképzés kihelyezett gyakorlati modulját, amelyben oktatóként a
tűzoltóparancsnok,  a  tűzoltóparancsnok-helyettes  és  a  Pilisvörösvári  katasztrófavédelmi
megbízott  is  részt  vett.  A tanfolyamokat  kiváló szakmai képzettséggel  rendelkező oktatók
bevonásával szerveztük. 

Segítséget nyújtottunk több megyei szintű oktatás, értekezlet lebonyolításában (ügyeletesek
továbbképzései, vezetéstechnikai képzések), valamint a BM Országos Terepfutó Bajnokság
lebonyolításában.

Részt vettünk a Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi szakterülete által  az
újonnan megalakult mentőcsoportok részére szervezett Nemzeti Minősítő gyakorlaton.

V. TŰZVÉDELEM, TŰZMEGELŐZÉS

A  készenléti  állomány  szabadtéri  tűzesetek,  kéménytüzek,  szén-monoxid  események,
helyismereti gyakorlatok, tűzoltó vízforrások helyszínén és egyéb indokolt esetben helyszíni
ellenőrzésekkel, konzultációkkal támogatta az eljárások lefolytatását. 

Kiemelten kezeltük a szabadtéri tűzesetek megelőzésével kapcsolatos feladatokat, ellenőriztük
a  kockázati  helyszíneket.  Vizsgáltuk  a  vegetáció  nagyságát,  rendezettségét.  Szabálysértés
esetén az illetékes hatósági osztály lefolytatta az eljárásokat.

A területünkön lévő 617 tűzcsap ellenőrzése fontos feladatunk a káreseti folyamatos vízellátás
érdekében,  ezek  ellenőrzését  rendszeresen  végezzük.  Feltárt  hiba  esetén  tájékoztatjuk  a
tűzcsap fenntartóját és javításra kötelezzük.

A  bel-  és  csapadékvíz  elvezetők  helyszíni  szemléje  az  év  során  is  folyamatos  volt.  A
szemlékről fényképmellékletekkel ellátott jegyzőkönyveket vettünk fel. A vizsgált időszakban
a polgármesterek által kijelölt befogadó helyeket az illetékes kormányhivatal népegészségügyi
szakigazgatási  szervének  bevonásával  ellenőriztük.  Végeztük  a  tervezett  lakosságvédelmi
szirénák  ellenőrzését,  valamint  felülvizsgáltuk  a  települések  veszély-elhárítási  és  vízkár-
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elhárítási  terveit.  Az  állami  és  önkormányzati  kezelésben  álló  árvízvédelmi  védműveket
ellenőriztük, bejártuk, valamint megtekintettünk a szentendrei, illetve a visegrádi mobil gátak
építési gyakorlatait.

A  gyakorlatok  során  mindvégig  segítettük  a  gazdálkodó  szervezeteket  a  vonatkozó
tűzvédelmi  előírásokkal  kapcsolatos  ismeretek,  intézkedések  megtételére.  Továbbra  is
számítunk  az  önkormányzatok  támogatására  a  preventív  tevékenységünk  és
sajtómegjelenéseink során. Ezzel is növelve a térségben lakók élet- és vagyonbiztonságát. A
TTB éves munkatervében meghatározott  tűzmegelőzési feladatok végrehajtásában az ÖTP,
ÖTE-k  nagymértékben  részt  vettek.  A  helyi  sajátosságok  ismeretében  tevékenységükkel
segítették munkánkat, mellyel olyan társadalom perifériáján élő személyekhez is eljutottunk,
melynek  köszönhetően  nőtt  a  lakosság  öngondoskodása  és  szabályt  követő  magatartása.
Továbbra is szükséges egyéb szervezetek széleskörű bevonása, ezzel is segítve a preventív
tevékenységünket.

VI. A POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSA

Önkéntes mentőszervezetek

A  mentőcsoportok  felépítése  a  járások  tényleges  veszélyeztetettségéhez  igazodik  és  az
egyesületeknél  található  felszereléseket  használják  a  járás  területén  esetlegesen  szükséges
beavatkozások felszámolására. Az eszközök elégségesek a sikeres és hatékony beavatkozások
végrehajtásához. 

Szentendre járás területén 20 fővel alakult az Endre járási mentőcsoport. Minősítését alapvető
vízkár-elhárítási  tevékenységre  kapta,  illetve  2021-ben  bővítette  tevékenységi  körét,
minősítést szerzett műszaki mentésre is. A megalakítása óta folyamatosan bővül a technikai
felszereltsége. Jó együttműködést alakított ki a Kirendeltséggel és a HTP-vel. 

2021. évben kettő új mentőcsoport létesült Visegrád és Leányfalu településeken. Az újonnan
megalakult  szervezetek  Nemzeti  Minősítő  gyakorlata  2021.  szeptember  29-én  került
végrehajtásra.  Minősítést  szereztek  alapvető  vízkár-elhárítási  tevékenységre,  valamint
műszaki mentésre. 

A  mentőcsoportok  bevethetősége  és  alkalmazhatósága  különös  jelentőséggel  bír  az  olyan
településeken, ahol gyorslefolyású patakok, illetve földtani veszélyek találhatóak.  A technikai
eszközeiket és védőruházataikat KEHOP pályázat útján folyamatosan fejlesztik.

Közbiztonsági referensek

A  HTP-hez  14  település  tartozik.  8  település  II.,  6  település  III.  katasztrófavédelmi
besorolású. A II. besorolásba a Duna árvízi veszélyeztetése miatt kerültek a települések, ahol
a  polgármester  által  kijelölt  közbiztonsági  referensek  végzik  a  katasztrófavédelemmel
kapcsolatos feladatokat. A kirendeltség felkészítéseket szervezett a részükre. A képzéseken
szerzett ismeretekkel egyre hatékonyabban végzik munkájukat. 

A  referenseknek  konzultációs  lehetőséget  biztosítottunk  a  rendkívüli  időjárási  helyzetek
kezelése  során  elvégzendő  feladatokról.   Részt  vettek  a  lakosság  felkészítésére  kiadott
anyagok,  települések  honlapján  történő  megjelenítésében,  a  szabadtéri  rendezvények
alkalmával  a  kapcsolattartásban,  az  időjárási  riasztások  fogadásában  és  továbbításában,  a
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tervek pontosításában, a polgári védelmi ellenőrzéseken. Szükség esetén a polgármesterekkel
egyeztetve azonnali intézkedéseket hoztak.

Lakosságtájékoztatás, közintézményekkel való kapcsolattartás

2021.  évben  a  koronavírus  járvány  terjedésének  következtében  bevezetett  korlátozó
intézkedések  miatt  a  korábbi  években  megszokott  rendezvényeinket,  bemutatóinkat  nem
tudtuk a hagyományos módon megtartani. 

Tájékoztattuk  a  települések  polgármestereit  az  esetlegesen  bekövetkező  szélsőséges
időjárással kapcsolatos feladatokról, elérhetőségekről, így a saját honlapjukon, illetve az írott
sajtón  keresztül  a  hasznos  információkat  megjelenítették  a  szélesebb  körű  tájékoztatás
érdekében.  A  meteorológiai  szolgálat  által  megküldött  regionális  időjárási  előrejelzést/
riasztást szükség esetén a települések vezetői és a járási hivatalvezető részére továbbítottuk.

Katasztrófavédelmi Közösségi Szolgálat 

A HTP illetékességi területén 6 középfokú oktatási intézmény található, amelyeken felül 2
budapesti,  valamint  1  pilisvörösvári  iskolával  kötöttünk  együttműködési  megállapodást
katasztrófavédelmi  közösségi  szolgálattal  kapcsolatban.  Erre  havonta  biztosítunk
meghatározott  napokat.  A  diákok  általában  az  esedékes  napi  karbantartási  munkákban
vesznek részt. A veszélyhelyzet kihirdetése a közösségi szolgálat  teljesítését kedvezőtlenül
befolyásolta.

Felkészüléssel (téli, árvízi) kapcsolatos feladatok végrehajtása

A rendkívüli  téli  időjárásra  történő felkészülés  érdekében  aktualizáltuk  és  pontosítottuk  a
terveket,  valamint  a  téli  kockázati  helyszíneket  ellenőriztük.  A  felkészülés  keretében  a
Magyar Közút Szentendrei Üzemmérnöksége végrehajtotta az éves gépszemléjét. Egyeztettük
adattárainkat, elérhetőségeinket, az ügyeletek elérhetőségeit.

Folyamatos  kapcsolatot  tartunk  a  katasztrófavédelem  ügyeletén  a  közlekedési  szervekkel
(VOLÁN, BKK, MÁV), valamint a rendőrséggel. 

Kiemelten  foglalkoztunk  a  kockázati  helyszínekhez  biztosított  technikai  eszközök
ellenőrzésével,  valamint  a  befogadó  helyekkel.  Meggyőződtünk  azok  meglétéről,
alkalmazhatóságáról, műszaki állapotáról. 

Szentendre  járásban  11  téli  kockázati  helyszín,  főleg  a  hegyvidéki,  kanyargós,  meredek
útvonalakon,  a  „Bogdányi  egyenes”,  Tahitótfalunál  a  Tildy  Zoltán-híd,  Visegrád  és
Dunabogdány  közötti  útszakaszon  található.  Ezeken  a  területeken  előforduló  káresetek
felszámolására tehergépjárművek, traktorok lebiztosítottak. 

16



Árvízi védekezésre való felkészülés

A  védekezések  megszervezéséhez  a  területünkön  lévő  társszervek,  kapcsolattartóinak
adataival  rendelkezünk,  azokat  rendszeresen  pontosítjuk,  az  árvíz  által  veszélyeztetett
települések a szükséges indulókészletekkel rendelkeznek.

Végrehajtottuk  az  állami  és  önkormányzati  kezelésben  álló  árvízvédelmi  védművek
ellenőrzését,  bejárását.  A  szentendrei,  illetve  a  visegrádi  mobilgát  részleges  építési
gyakorlatain részt vettünk.

A Kirendeltség és a HTP az ár- és belvízvédelmi felkészüléssel kapcsolatosan együttműködik
a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal.

A  HTP  területét  a  Duna  1657-1700  fkm  hosszúságban  érinti,  a  folyam  mentén  több
árvízvédelmi  öblözet  található  (1.15.  Dunabogdányi,  1.16.  Szentendrei,  1.17.  Szentendrei-
szigeti, 1.18. Budakalászi), amely 02.02. - 02.08. számú árvízvédelmi szakaszokat érinti. 

A Duna által  veszélyeztetett  települések:  Budakalász,  Dunabogdány, Kisoroszi,  Leányfalu,
Pócsmegyer, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád.

Gyorslefolyású patakok

Az  illetékességi  területen  a  Pilis  és  a  Visegrádi-hegység  lábánál,  illetve  a  hegységben
elhelyezkedő  10  településen  (Budakalász,  Csobánka,  Dunabogdány,  Leányfalu,
Pilisszentkereszt,  Pilisszentlászló,  Pomáz,  Szentendre,  Tahitótfalu,  Visegrád)  16  patak
található, amelyek egy hirtelen nagymennyiségű, lokális esőzést követően veszélyeztethetik a
településeket. 

A  működési  területen  megalakított  járási,  települési  mentő  szervezetek  képességeinek,
eszközeinek folyamatos  fejlesztésével,  egy bekövetkezett  esemény során a kárfelszámolást
hatékonyan elősegítik.

2021. évben 14 csapadékvíz-elvezető rendszer és 4 kisvízfolyás ellenőrzést hajtott  végre a
HTP állománya. Az önkormányzatok a patakmedreket a csapadékvíz-elvezető rendszerekkel
együtt lehetőségeikhez mérten folyamatosan karbantartják és a vizek lefolyását biztosítják.

VII. TÁRSSZERVEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Feladataink  ellátásához  nélkülözhetetlen  az  együttműködés  a  rendvédelmi  szervekkel,  a
Magyar  Közút,  az  ELMÜ,  a  DMRV,  a  TIGÁZ  ZRT.,  valamint  különböző  szolgáltatók
szakembereivel. 

Folyamatosan  jó  kapcsolatot  ápolunk  a  honvédség,  a  rendőrség  és  a  mentőszolgálat
vezetőivel.  A  katasztrófavédelem  helyi  szerveként  együttműködünk  a  rendvédelmi  és  a
közigazgatási  szervekkel,  külön  hangsúlyozva  a  védelmi  igazgatási  szereplőkkel  való
együttműködést.

Nagy  hangsúlyt  fektetünk  az  aktív  részvételre  a  védelmi  igazgatás  rendszerében,  napi
kapcsolatot tartunk a járási hivatallal, az önkormányzatokkal. Kiemelkedő a közös munka a
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területi  rendeltetésű  mentőszervezettel,  amelynek  a  székhelye  a  működési  területünkön
található. Eszközeikkel nagymértékben tudják segíteni munkánkat.

Az  önkormányzatokkal  való  közvetlen  kapcsolattartás  kiemelt  fontosságú.  A
polgármesterekkel  való hatékony együttműködés és az információáramlás javítja a reagáló
képességünket.  Egymás feladatainak kölcsönös segítése a lakosság biztonságának erősítése
érdekében hatékonyan megvalósult. 

VIII. HTP MŰKÖDÉSÉNEK TÁRGYI FELTÉTELEI

A  tűzoltóság  rendelkezik  mindazon  szakfelszerelésekkel,  illetve  egyéni  védőeszközökkel,
amelyek  szükségesek  a  káresemények  szakszerű,  hatékony  felszámolásához.  A  vizsgált
időszakban elvégeztük az előírt járműtechnikai, valamint tűzoltás-technikai felülvizsgálatokat,
amelyek megfelelően szavatolták a káreseteknél történő biztonságos és eredményes feladat
végrehajtást. 

A tűzoltó- és az ügyintéző gépjárművek műszaki állapota megfelelő, a különleges szereink
(létra, vízszállító) állapota jó.

A  készenlétben  lévő  tűzoltó  gépjárműfecskendők,  illetve  különleges  szerek  rendelkeznek
mindazon szükséges felszerelésekkel (tömlők, sugárcsövek, feszítő-vágók, motoros fűrészek,
roncsvágók,  stb.),  amelyek  a  keletkezett  tűzesetek  oltásához,  balesetek,  egyéb  műszaki
mentések  felszámolásához  szükségesek.  A szerekre  málházott,  illetve  a  raktárakban  tárolt
szakfelszerelések, kisgépek, egyéb technikai eszközök vonatkozásában az éves szervizelések,
időszakos felülvizsgálatok elvégzésre kerültek.

Az  állomány  rendelkezik  az  egészséget  nem  veszélyeztető,  biztonságos  munkavégzéshez
szükséges  eszközökkel,  felszerelésekkel,  azok  időszakos  felülvizsgálata  megtörtént.  Az
elhasználódott,  beavatkozások  és  gyakorlatok  során  megsérült  egyéni  és  csapat-
védőeszközöket cseréltük, szükség esetén pótoltuk. 

A gépjárművek mellett  a meglévő eszközállomány állagának megóvása,  bevethetőségének
fenntartása  is  kiemelt  feladatunk.  Az  eszközök  bevethetőségének  fenntartása  érdekében
kiemelt  figyelmet  fordítunk a  karbantartási  tevékenységre.  A szükséges tűzoltás-technikai,
érintésvédelmi, létra és csörlő felülvizsgálatokat ütemezett formában, időben elvégeztettük a
kijelölt szakműhellyel. 

Az ingatlan a kor kihívásainak teljesen megfelel. Az elhelyezési körülmények ugyanakkor az
elmúlt évtizedekhez képest változtak, a környék beépítettsége és ipari jellege kapcsán, ami
számtalan  napi  feladatot  jelent,  amelyeknek  megoldása  több  esetben  összehangolt,
önkormányzattal történő közös gondolkodást igényel.

IX. ÖSSZEFOGLALÓ

A koronavírus járvány kitörését követő gyors terjedés, a megváltozott jogszabályi előírások,
valamint a járványügyi veszélyhelyzetben meghatározott védelmi intézkedések új kihívás elé
állították  tűzoltó-parancsnokságunkat.  Az  állomány  maradéktalanul  betartotta  a  korlátozó
járványügyi  előírásokat,  ezzel  a  készenléti  jellegű  feladatokhoz  rendelt  létszám  meglétét
folyamatosan  biztosítani  tudtuk.  Működési  területünk  előre  prognosztizált  veszélyeire
felkészültünk, a szükséges készenléti szerekkel és szaktudással rendelkezünk. 
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Hatékonyan  támogattuk  az  illetékességi  területen  működő  önkormányzatok  védelmi
igazgatási feladatait, és megfelelően biztosítottuk a lakosság élet- és vagyonbiztonságát. Ezen
feladatok  végrehajtásában  nélkülözhetetlenek  voltak  az  önkormányzatok,  közintézmények,
társszervek, gazdálkodó szervezetek és önkéntes erők közreműködő segítsége.

A  lakosság  biztonságát  elsődlegesen  szem  előtt  tartva,  a  szervezeti  célkitűzéseknek  és  a
tűzoltósággal  szemben  megfogalmazott  elvárásoknak  megfelelve  végeztük  munkánkat.  A
működési  teljesítmény  és  eredmények  egy  összeszokott,  jól  működő  szervezet  és
munkaközösség képét mutatják. A mindennapi munkavégzés szerves része a szakmaiság és a
hivatástudat. 

A tárgyévre meghatározott célkitűzések közül a szabadterületi tűzesetek, a szén-monoxiddal
kapcsolatos káresemények és a téves tűzátjelzések számának csökkentése területén jelentős
eredményeket  értünk  el.  Az  épített  környezeti  tűzesetek  számának  mérsékelt  növekedése
ellenére tárgyi időszakban tűzeseti haláleset nem történt.

Kiemelt célként kezeltük a beavatkozó állomány képzését, a gyakorlatok tartását, az önkéntes
tűzoltó egyesületek fejlesztését, a mentőcsoportjaink bevethetőségének növelését.

A készenléti  állomány  a  szakmai  elvárások  figyelembe  vételével,  fegyelmezetten  végezte
kárelhárítási tevékenységét. Súlyos sérüléssel járó szolgálati baleset nem következett be. 

A települések öngondoskodásának erősítését  fontosnak tartjuk,  ezért  további  2 településen
segítettük a települési önkéntes mentőszervezet megalakítását. 

A területen  lévő önkormányzati  tűzoltóság  és  tűzoltó  egyesületek  szakmai  felkészültsége,
eszközökkel való ellátottsága magas szinten garantálta a térség biztonságát. 

A működési területünkön található önkormányzatokkal jó kapcsolatot tartottunk fenn, amelyre
a következő években is törekszünk. A közbiztonsági referensekkel és a társhatóságokkal napi
közreműködést alakítottunk ki.

A tűzoltóság  teljes  személyi  állománya elkötelezett  a  működési  területén  lévő települések
lakosainak élet- és vagyonbiztonságának maradéktalan biztosítása iránt. Ennek szellemében
kívánjuk 2022. évben hivatásunkat gyakorolni.

X. A 2022-ES ÉV FELADATAI

Kiemelt cél a lakosság biztonságának növelése érdekében a lakástüzek, kéménytüzek, szén-
monoxid mérgezések csökkentése, tűzeseti halálesetek számának alacsonyan tartása.

A  megelőzést  célzó  tájékoztatási  tevékenység  fokozásával  a  lakosság  öntudatos  és
öngondoskodó képességének további erősítése szükséges.

Fontos  az  önkéntes  tűzoltó  egyesületek  szakmai  színvonalának  fejlesztése,  önálló
beavatkozóvá  válásának  elősegítése,  a  területi  lefedettség  növelése.  Pályázatok  útján
fejleszteni  kívánjuk a  meglévő egyesületek és  mentőszervezetek  képzettségének,  technikai
eszközparkjának színvonalát.

Fontos a személyi állomány folyamatos felkészítése szakmai színvonalának szinten tartása.
Az újonnan felszerelt tűzoltók esetében kiemelt cél, hogy a közvetlen vezetőik irányításával a
már megszerzett elméleti tudást gyakorlatban is tudják kamatoztatni. 

Továbbra is fejleszteni kell az állomány elméleti és gyakorlati ismeretszintjét a jelentkező új
technológiák és a magas követelmények teljesítéséhez. 
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Szükséges  az  állomány  elhelyezésére  szolgáló  laktanya  épületének,  felszereléseinek,
eszközeinek  állagmegóvása,  amit  az  állomány  bevonásával,  valamint  külső  támogatások
segítségével tudunk végrehajtani. 
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