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Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tótkomlós 2018. évi munkájáról beszámoló 

 

Tisztelt vendégek és tagtársak! 

 

Az egyesület életének fontos része, hogy az előző évben végzett munkájáról beszámoljon.  

 

A 7 főből álló vezetőség 4 alkalommal ülésezett és közgyűlést 1 alkalommal hívtunk 

össze, február 24-én, mint most is, a beszámolók jóváhagyása, valamint a költségvetési és 

munkaterv elfogadása miatt.  

 

Az egyesület szakmai tevékenysége tűzvédelmi nevelésre, tűzoltásra és műszaki 

mentésre bontható. Az egyesület régi hagyományok szerint továbbra is foglalkozik az 

általános iskolás tanulók tűzvédelmi felkészítésével. Békéssámsonon a korábbi évekhez 

hasonlóan az iskola közreműködésével foglalkozunk a gyerekekkel. Évenként 20 fiatal 

felkészítését jelenti, a verseny eredményeik nagyon jók  

 

Az elmúlt évben már 9. alkalommal részt vettünk az Önkéntes Tűzoltóságok Országos 

Szövetsége (ÖTOSZ) által szervezett országos ifjúsági szakmai táborban Kőszegen. A 

könnyed szórakozás mellett rámutat a szakmaiságra, mert a tábor egész hetében délelőtt 

oktatások zajlottak, majd a tábor végén minősítő vizsgával számot adtak tudásukról a 

résztvevő fiatalok. Az is látszik, hogy a észtvevők száma az utóbbi években csökken, de a 

felkészítés formáját, oktatási anyagát jóknak tarjuk. 

 

A tűzoltó sportban egyesületünk felnőtt férfi és női csapatai aktívan vettek részt. A női 

csapat a Kapocs-Kupa elnevezésű versenyen indult a szerbiai Moravicán 

(Bácskossuthfalván), ahonnan sikerült elhozni az első helyet. Áprilisban itthon rendeztük 

meg az Országos Kapocs-Kupa tavaszi fordulóját, ahol női és férfi kategóriában is 

indultunk, a lányoknak szintén sikerült elhozni az első helyet.  

 

Majd júniusban a női csapat Horgosi meghívásra részt vett egy CTIF versenyen, ahol 

szintén az élen végeztek. Júniusban Jolsvai meghívásra részt vettünk egy éjszakai, náluk 

hagyományos vizes szerelésen, egy barátian összeállított vegyes csapattal, ahol tőlünk 3 fő 

szerelt. 

 

Ezt követően júliusban Tatán az Országos Versenyen mindkét felnőtt és mindkét ifjúsági 

csapatunk indult, ahol a gyerekek mind a két kategóriában 2. helyen végeztek. A felnőtt 

férfi szintén 2. helyezett lett, míg a lányok egy pici malőr miatt lecsúsztak a 4. helyre.  

 

Az ifjúsági fiú csapat szeptemberben Horvátországban, vettek részt egy meghívásos CTIF 

versenyen, ahol a vendég kategória II. helyezés megszerzésével jól szerepeltek. 

 

Az egyéni tűzoltó sport is fontos része a szervezet életének. Augusztusban Bükön 

megrendezésre került TFA-n, a „legerősebb tűzoltók versenyén” is indultunk 2 fővel, 2 

korcsoportban. Helyezést ugyan nem értek el, de már önmagában nagy eredmény, hogy 

teljesíteni tudták a nehéz fizikai megterheléssel járó gyakorlatsort. A versenyzőkön 
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túlmenően egyesületünk egy időmérő rendszerrel járult hozzá a verseny sikeres 

lebonyolításához. 

 

Ehhez hasonló egyéni versenyszámban indultak a kollégák a Szegeden megrendezett 

„Futótűz” elnevezésű futóversenyen. Gratulálok Benkő Barnabás és Jeszenszky-P. Zsolt 

(Csomó) kollégánknak, akik mind a két egyéni versenyen képviselték egyesületünket. 

Remélem az elkövetkezendő években is lesz kedvük és kitartásuk a csapatversenyek 

mellett egyéniben indulni. 

 

Szakmai felkészítés fontos eleme a felnőtt tűzoltók képzése. Az egyesület tagjainak 

továbbképzése az önkéntes tűzoltósággal közösen, a kiképzési tervben megfogalmazottak 

szerint történt. Éves szinten meghatározott elméleti és gyakorlati foglalkozások, kerülnek 

megtartásra. Gyakorlatok tervezése történik különböző szervezetek, gazdasági társaságok 

telephelyein. A közös gyakorlatokra 2018. évben 10 alkalommal került sor, 8 begyakorló 

és 2 ellenőrző gyakorlat továbbá a Mezőkovácsházi HTP tótkomlósra tervezett 

gyakorlatain is álladó résztvevői vagyunk. 

 

40 órás alaptanfolyamot 2018. évben két alkalommal szerveztünk, januárban 9 fővel és 

augusztusban 3 fővel. Ahol mindenki sikeres vizsgát tett. Emellett januárban egy kisgép 

kezelői tanfolyamot is lebonyolítottunk 6 fővel. 

 

Egyesületünk lehetőséget kapott arra, hogy az Orosházi Öblös Üveggyár fejlesztése, 

bővítése során, üzemen kívül helyezett és bontásra tervezett kemence leürítésének tűzoltói 

biztosítását elvégezze, ahol személyi és technikai eszközeink kerültek kitelepítésre.  

 

Egyesületünk továbbra is I-es kategóriás minősítővel rendelkezik. Újra minősítő 

gyakorlatra nem került sor. A munkánk elismeréséül tavaly év februárban a 2017. év 

teljesítménye alapján az Év Tűzoltó egyesülete címet vehettük át. Ez egy nagyon jóleső 

érzés mindenkinek, a hosszantartó önkéntes munka ilyen szintű elismerése. Köszönjük. 

A megyei Tűzoltó napot Szeghalmon rendezte az igazgatóság. Ezen a rendezvényen 2 

kollégánk részesült elismerésben, Nagy Sándor, és Benkő Barnabás személyében, ők 

jutalmat vehettek át. 

 

Említést érdemel a Dél-Békés Mentőcsoportban betöltött szerepünk is. Kapcsolódunk 

rendezvényeikhez, így volt ez a Mezőhegyesen megrendezett gyereknap keretében is. 

Ezen a programon a mentőcsoport komponensei mutatkoztak be. Mi a légi felderítést 

mutattunk be a korábban pályázaton nyert drónunkkal, nagy érdeklődés közepette. 

 

A Dél-Békés Mentőcsoport minősítő gyakorlatára októberben került sor, ez újra minősítés, 

amely a megszerzett képességek alapján, a Magyarországon belüli bevethetőséget 

biztosítja. A kijelölt állomány egyesültünkből a városi kutató mentő, műszaki mentő, 

alapvető vízkár elhárítási, logisztikai, és vezetésirányítási képességet bizonyító 

feladatsorból a rájuk várót teljesítették. További öt évre ennek megfelelően 

káreseményeknél bármikor bevethetőek alkalmazhatóak. 
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Nemzetközi kapcsolatainkat továbbra is ápoljuk a Horgosi, Jolsvai és a Nagylaki 

tűzoltókkal. Kölcsönös látogatással részt veszünk a közgyűléseken, és tapasztalat cserével 

segítjük egymás munkáját. 

 

2018. évben mentő-tűzvédelmi tevékenységet az önkormányzati tűzoltósággal együtt 

végeztük. A vonulások száma 84, melyből tűzeset 31, műszaki mentés 46, és a téves 

riasztás 7. Az esetek száma valamelyest csökkent, az előző évhez képest. A bevetési 

óraszám 96 óra, a teljesített munkaóra 495 óra, melyből az önkéntesek által teljesített 

munkaóra 168 óra. A köztestület feladat ellátásából nagyrészt vállalnak az önkéntesek.  

Kiemelt káresemény nem tartunk nyilván a 2018. év kapcsán. Az esetek nagyrész egy 

fecskendővel megoldható volt. Ezt igazolja, hogy 91% meghaladó arányban önállóan 

hajtottuk végre a mentési feladatokat. 

 

Az egyesület részt vesz olyan eseményeken, amelyeket nem riasztásra hajt végre, ilyenek 

az önkormányzati rendezvények, mint a palacsintasütés, főzőverseny és a gyereknapok 

alkalmával rendezett bemutatók. Ezek fontosságát mindenképpen hangsúlyozni kell, mert 

a tűzoltóság munkáját ilyen körülmények között is népszerűsíteni tudjuk.  

 

A vonulási körzetünkhöz tartozó települések falunapjaira is rendszeresen kapunk 

meghívást, melyre szívesen ellátogatunk, ha kell, főzünk, sütünk, és részt veszünk a 

játékos programokban.  

 

Decemberben az aktív tagokkal egy családias hangulatú karácsonyi vacsorával zártuk az 

évet, ahol jutalmazásra is sor került az éves készenléti szolgálat és az egyesület életében 

tevőleges munkavállalás alapján. 

 

Októberben beszerzésre került egy olyan EÜ táska, amivel kiképzett tűzoltónk el tudja 

kezdeni az elsődleges egészségügyi beavatkozást a mentők kiérkezéséig. 

 

A több mint 15 éves sátor ponyváját egyesületünk lecserélte egy praktikusabban 

használható új ponyvára. 

 

Egyesületünk a szokásos pályázati forrásokat megcélozta:  

A BM OKF által kiírt pályázaton 1.030.040 Ft értékben nyertünk szakfelszerelést és 

egyéni védőeszközt.  

A BM OKF által az önkéntes mentőszervezetekben részt vevő egyesületek számára kiírt 

pályázaton egyesületünk sajnos nem nyertünk.  

 

A köztestület részére kiírt eszközbeszerzési pályázaton közel 4 millió forint érkezett. Ezt 

amortizációs felszerelések cseréjére és új eszközök beszerzésére fordította. Igaz, hogy nem 

az egyesületünk nyerte, de az eszközöket  mi is használjuk a közös munkánk során.  
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Leader pályázaton 2018. évben 2 pályázattal indultunk, az egyik egy mentőfűrész 

beszerzését, a második egy rendezvény sátor beszerzését célozta meg. Ennek eredménye 

még nem ismert. Reménykedünk a sikerbe. 

 

A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából kiemelkedő összeghez, 371.786 

forinthoz jutottunk. Ezúton szeretném felhívni a tagtársak és a tagtársakon keresztül az 

ismerősök figyelmét, az adó 1%-ának felajánlására az új adóbevallási rendszerben.  

 

A Tótkomlósi Önkormányzat részéről 445 ezer forint támogatást kaptunk a helyi 

szervezésű Kapocs-Kupa támogatásával együtt. Egyéni támogatásként 234 ezer forint 

érkezett, a Békéssámsoni Önkormányzat pedig 50 ezer forinttal támogatta a gyerekek 

horvátországi versenyen való részvételét. Köszönjük támogatásukat. 

 

Végül szeretném megköszönni minden kollegámnak a munkáját, akik a feladatok 

ellátásában részt vettek. Segítették a káresetek felszámolását, a szolgálati feladatok 

ellátását, lehetőség szerint minden munkába bekapcsolódtak. Kitartó munkánkhoz kívánok 

minden kollegának jó egészséget, kitartást és természetesen kevés eseményt. 

 

 

 

 

Tótkomlós, 2019. február 23.  

 

 

 Tószegi Sándor 

 ÖTE pkh 


