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A kezdetek

„A tűz, amely világít, 

az a tűz, amely 

emészt is.”

H. F. Amiel



Ókor

Aquincum  Kr. u. 160



Középkor

Szabályrendeletek

I. (Szent) István király
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Diáktűzoltóságok

Debrecen 1660-,

Hódmezővásárhely,

Sárospatak,

Céhekre alapított 

tűzvédelem

Középkori tűzoltás
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Önkéntes tűzoltó 

egyesületek

Az első Európában:  Arad 1835.

Aradi Polgári 

Önkénytes Tűzoltókar

• egyenruha viselés

• rendfokozatok

• taktikai utasítás

Európa első tűzoltóságai

1841. Meissen

1848. Ulm



Önkéntes tűzoltó 

egyesületek

1849-1867
Bach és Haynau korszak

A politikai bizalmatlanság 

lehetetlenné tette az 

önkéntes tűzoltóságok 

megalakítását!

1855-67. Gyári Tűzoltóságok
•aradi gőzmalmi tűzoltóság

•budapesti gőzmalmi tűzoltóság



Önkéntes tűzoltó 

egyesületek

1870. január 9.

megalakul a 

Budapesti Önkéntes 

Tűzoltó Egylet



Hivatásos  tűzoltóságok 

megalakulása

Fő indokok:
•Önkéntesek hullámzó létszáma

•Késői kiérkezés

•Állandó készenlét hiánya

•Kiképzési problémák

Megoldások:
•Kisegítő fizetéses tűzoltók

•Kézműves tűzoltók

•Katonai tűzoltók

•Magán, biztosítói alakulatok

1870. február 1.
Hivatásos tűzoltóság

megalakítása

12 fővel



A tűzoltóságok

számának alakulása



A tűzoltóságok a két világháború 

között

jogszabály hivatásos tűzoltóság önkéntes tűzoltó szervezet

1936.

évi X. tc

A törvényhatósági jogú és a 

megyei városok hivatásos 

tűzoltóságot kötelesek 

fenntartani

Minden község és város önkéntes 

tűzoltóságot köteles fenntartani, attól 

függetlenül, hogy más tűzoltósága van-e. Ha 

nem tudják megszervezni köteles 

tűzoltóságot kell alakítani

Szervezeti forma testület

Szakmai irányítás Magyar Országos Tűzoltó Szövetség

Szakmai

felügyelete:

tűzrendészeti hatóság (Tűzrendészeti Felügyelőség)

Belügyminiszter

Vezető

kinevezése:

Főispán, főpolgármester, 

polgármester, az országos 

tűzrendészeti felügyelő 

véleménye alapján

Másodfokú tűzrendészeti hatóság 

(Főispán)

tűzrendészeti felügyelő véleménye alapján



271.000/1946. BM sz. rendelettel 

létrehozták  az Országos Tűzoltó 
Főparancsnokságot, 

A 321.000/1947. BM sz. rendelettel 

kinevezett személyi állomány 

feladata volt a vidék 
tűzvédelmének kiépítése. 

 Megkezdődött a körzeti állami 

tűzoltóságok, valamint a községi 
önkéntes tűzoltó-parancsnokságok 

szervezése

A tűzoltóságok a II. világháború 

után



Az Ideiglenes Kormány 

a 10.280/1945. ME sz. 

rendeletével 

megszüntette az 

önkéntes tűzoltó 

testületeket.

 Elrendelte, hogy minden 

község és város köteles 

tűzoltóságot fenntartani

 Községekben önként 

jelentkezőkből, azok 

hiányában 18-40 éves 

arra alkalmas férfiakból.

Az önkéntes tűzoltóságok a II. 

világháború után



A tűzoltóságok 1956 után

jogszabály hivatásos tűzoltóság önkéntes tűzoltó szervezet

1956.

évi 13. tvr

A tűzoltószervek létesítésekor 

figyelembe kell venni az 

államigazgatási területi 

beosztást és a helyi 

körülményeket is.

Minden község és város önkéntes 

tűzoltóságot köteles fenntartani, attól 

függetlenül, hogy más tűzoltósága van-e. 

(Ha állami tűzoltóság van, akkor is.)Ha 

nem tudják megszervezni köteles 

tűzoltóságot kell alakítani.

Szervezeti forma állami tűzoltóság

Egyenruha viselésre kötelezett 

polgári szervezet

A tanács tűzvédelmi szerve

Testület

Az alapszabályban meghatározott 

szervezeti formában

Szakmai irányítás Belügyminisztérium 

Tűzoltóság Országos 

Parancsnokság

Területi Állami Tűzoltóparancsnokság

Felügyelete: Tanács Tanács

Vezető kinevezése: Tanács Tanács



 1001/1956.(I.4.) Mt. 

Határozat:

A testületek felügyeletét 

a helyi tanács vb. 

igazgatási osztályai alá 

helyezték

 1956. évi 13. tvr. :

Minden községben meg 

kell szervezni az 

önkéntes 

tűzoltótestületet

Az önkéntes tűzoltóságok a 

szocializmus időszakában



A tűzoltóságok a szocializmus 

időszakában

jogszabály hivatásos tűzoltóság önkéntes tűzoltó szervezet

1973.

évi 13. tvr

A fővárosban, a megyék székhelyén, 

továbbá ahol az a tűzvédelem 

érdekében indokolt, állami 

tűzoltóságnak kell működnie

Minden településen lakosságszám alapján

Szervezeti

forma:

Egységes elvek szerint működő 

rendészeti szerv

tanácsi intézmény

Egyesület, a  tanács tűzvédelmi szerve

Szakmai

irányítás

Belügyminiszter

BM TOP

Területi Állami Tűzoltóparancsnokság

Szakmai

felügyelet:

Tanács Tanács

Vezető

kinevezése:

Tanács VB

Járási hivatal elnöke, felsőbb 

tűzoltóparancsnok, ill. 

belügyminiszter véleménye alapján

Tanács vb

a területi állami tűzoltóparancsnok 

véleményének figyelembevételével



 1973. évi 13. tvr. és 

4/1974 (VIII. 1.) BM. 

Rendelet:

Az önkéntes tűzoltóság a 

községekben, a 

nagyközségekben és a 

városokban létesített 

egyesület, a tanács 

tűzvédelmi szerve.

A önkéntes tűzoltóságok a 

szocializmus időszakában



Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény: 

A működő egyesületeket kötelezte, hogy újítsák 

meg az alapszabályukat a törvény szellemében 

és szakadjanak le a fenntartóról. Így alakultak 

meg az önálló önkéntes tűzoltó egyesületek.

 A 119/1996 (VII. 24) Korm. rendelet:

Létrehozza az „ önkéntes tűzoltóság” –ot.

A kötelező működési terület az ÖTÉ-k többsége                                    

számára vállalhatatlan!

A önkéntes tűzoltóságok a 

rendszerváltozás időszakában



A tűzoltóságok a két világháború 

között

jogszabály hivatásos tűzoltóság önkéntes tűzoltó szervezet

régi egyesület új egyesület

1991. évi XX. tv. A fővárosban, a megyék 

székhelyén, továbbá ahol az 

a tűzvédelem érdekében 

indokolt, hivatásos 

önkormányzati 

tűzoltóságnak kell 

működnie

Az önkormányzat 

tűzvédelmi szerve

1989. évi II. tv. alapján

önálló társadalmi szerv

Szervezeti forma: Egységes elvek szerint

működő rendvédelmi szerv

Egyesület, de az 

önkormányzat 

tűzvédelmi szerve

egyesület

Felügyelete: BM TOP Önkormányzat

HÖT

ügyészség

Vezető

kinevezése:

Önkormányzat Önkormányzat, 

Közgyűlés

közgyűlés



A tűzoltóságok a két világháború 

között

jogszabály hivatásos tűzoltóság önkéntes tűzoltó szervezet

régi egyesület új egyesület

1996.éviXXXI. tv A tűzoltás és a műszaki mentés azon önkormányzatok 

kötelező közszolgáltatási feladata, amelyek készenléti 

szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati vagy 

önkéntes tűzoltósággal rendelkeznek.

ahol 10 fő megalakítja 

az 1989. évi II. tv 

alapján

Szervezeti forma: Egységes elvek szerint 

működő rendvédelmi szerv

önkormányzati  intézmény

köztestület egyesület

Felügyelete: önkormányzat

megyei KVI

önkormányzat

megyei KVI

ügyészség

Vezető

kinevezése:

Önkormányzat köztestület a megyei 

KVI véleményének 

kikérése után

a közgyűlés 



Az önkéntes tűzoltó egyesületekről szóló 2008.

évi XXXIII. törvény.

Megosztotta a tűzoltó társadalmat.

Finanszírozás hiányában

tovább folytatódott

az ÖTÉ-k

ellehetetlenülése….

1990: 1517 ÖTE

50.000 fő

2010: kb. 500 ÖTE

10.000 fő

A önkéntes tűzoltóságok a 

rendszerváltozás után



Egy évtized tapasztalatai az 

önkéntes tűzoltó egyesületek és a 

fővárosi  hivatásos tűzoltók

együttműködéséről.



Diszlokáció



Nagykovácsi

Pilisvörösvár

Pilisszentiván

Solymár

Pilisborosjenő

III. ker. HTP

II. ker. HTP

Perbál

Pilisi medence szektorai



Együttműködési megállapodás

2004. december 6.



"TÜZ/LAKOKOHAZ

PILISVOROSVAR

FO UTCA 12

CSALADIHAZ EG,SZEMELYEK 

BENT"

SMS értesítés



Rádió forgalmazás



Gyakorlatok, képzések



Vonulások száma 20006-2010



Pilisvörösvár ÖTE

2014

2004



SolymárÖTE

2004

2014



PilisszentivánÖTE

2004

2014



Nagykovácsi ÖTE

2004

2014



„Önkéntes tűzoltó egyletek

alakulása édes hazánk

városaiban és községeiben

mindenek felett szívemen fekszik.

Erős meggyőződésem lévén,

hogy a tűzvész elfojtása

hamarább és hatályosabban

eszközölhető a lelkesültséggel

párosult közerőnek czélszerü s

rendszerinti irányzása által.”

Gr. Széchenyi Ödön: Tűzoltás 

körül tett általános 

tapasztalatok, 1864.

Mottó



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


