
A tűzoltóságok működési feltételeinek változása az önkéntesek belépésével 
 
Az 1996-ban belépett önkéntes tűzoltóságok száma napjainkra, 63-ra növekedve átrendezte az 
ország mentő tűzvédelmét. Milyen ütemben és módon fejlődtek ezek a szervezetek? 
 
Helyzet volt 
 
A tűzoltó egyesületek közjogi helyzete sajnos a mai napig nem rendezett hazánkban. Ezzel 
szemben egy 1976-ban új szervezeti felállásban létrejöhettek az önkéntes tűzoltóságok. Ez a 
szervezet a települési önkormányzat és a tűzoltó egyesület által közösen alapított köztestület. 
A köztestület szerződésben vállalja, hogy a kijelölt működési területén tűzoltási és műszaki 
mentési célokra folyamatosan igénybe vehető készenléti szolgálatot lát, vagyis korábban 
államilag finanszírozott önkormányzati hivatásos tűzoltóság által ellátott feladatot vállal át. A 
szerződés szerint az állam ehhez az átvállalt feladathoz állami támogatást ad. 
A hivatásos tűzoltóságok állami finanszírozása nem változott, az újonnan megalakuló 
önkéntes tűzoltóságok állami támogatása új költségvetési elemként – évenkénti 
alkufolyamatokkal – beépült a költségvetésbe. 
 
Önkéntesek száma, területe 
 
1996-ban 33 új önkéntes tűzoltóság kezdte meg működését. Azóta meglehetősen változó 
ütemben 63-ra növekedett a számuk. 
Mára működési területük 551 településre terjed ki, és 1 201 048 állampolgár mentő 
tűzvédelmét biztosítják. Ez az ország lakosságának 11,9%-a. 
 
Az önkéntes tűzoltóságok fő adatai (1996-2006. decemberig) 
 

Év/ÖT 
száma 2001 2002 2003 2004 2005 2006.01.01-

től 
2006. 12.01-

től 
Az ÖT 

száma/db 35 39 42 46 47 56 63 

A védett 
lakosok 
száma/fő 

791 755 796 366 861 685 945 967 978 880 1 123000 1 205 048 

A védett 
települések 
száma/db 

310 330 352 375 417 501 551 

A védett 
terület 

nagysága 
(ha) 

1 123 099 1 201 285 1 326 889 1 446 055 1 728 585 1 658 864 1 917 337 

 
Finanszírozás és támogatás 
 
Az ország mentő tűzvédelme alapvetően az elsődleges működési körzet feladatainak 
ellátására alapul.  Ehhez kapcsolódik a segítségnyújtási működési körzeten ellátandó feladat 
és a műszaki mentőbázisok működtetése a kijelölt hivatásos tűzoltóságokon. 
Mindezek finanszírozására ill. támogatására az állami költségvetés 2006-ban 34.741 millió 
forintot biztosított. 33.510 millió forint finanszírozást a hivatásos, 1.231 millió forint 
támogatást az önkéntes tűzoltóságok számára. (A hivatásos tűzoltóságok finanszírozásában a 
megnevezett feladatokon túl a tűzmegelőzési feladatok ellátása is szerepel.) 



Ha részletesen is megvizsgáljuk az adatokat láthatóvá válik, hogy az ország lakosságának 
88,1%-a a hivatásos, 11,9%-a az önkéntes tűzoltóságok elsődleges működési körzetében él, 
azaz ez jelenti az alap védelmet. (Jelenleg két önkéntes tűzoltóság - Hajdúszoboszló, Egyek – 
vállalt segítségnyújtási működési körzeten feladatot.) 
Mindez azt jelenti, hogy a hivatásos tűzoltóságok finanszírozására jut az éves működési 
költségvetési támogatás 96,46%-a, az önkéntes tűzoltóságokra a 3,54%-a. Ez lakosságszámra 
lefordítva: a hivatásos tűzoltóság elsődleges működési területein él 8.863 ezer fő, ez 3781 
forint finanszírozást jelent lakosonként. Az önkéntes tűzoltóságok elsődleges működési 
területein él a 1.201 ezer fő, ez 1025 forint támogatást jelent lakosonként. 
 
Fő adatok a működésről 
 
Tűzoltóság Hivatásos  Önkéntes 
Feladat Tűzmegelőzés 

Tűzoltás-műszaki mentés 
• Elsődleges műk. ter. 
• Segítségnyújtás 
• Műszaki 

mentőbázisok 
Tűzvizsgálat 

 
Tűzoltás-műszaki mentés 

• Elsődleges műk. ter. 
 
 

Védett lakosság 8.863 ezer fő  
88,1% 

1201 ezer fő 
11,9% 

Védett terület 7.385.663 ha 
79,4% 

1.917.337 ha 
20,6% 

Finanszírozás/támogatás 33.510 millió Ft. 
3892 Ft/fő 

1.231 millió Ft. 
1025 Ft/fő 

 
 

 
 


