
 

 Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltóság 

2018. évi tevékenységéről beszámoló 
 

2018. év kiemelt céljai  

A tűzoltóság személyi állományának létszám megőrzése és a szakmai tudás gyarapítása a 

megfelelő felkészültségű önkéntesek a szakmai feladatba ellátásba bekapcsolódása. Ezzel 

biztosítva az utánpótlás kinevelését. A beavatkozások szakszerűségének javítása. 

A tűzoltósport népszerűsítése az állomány főfoglalkozású és nem foglalkozású tagjai között. 

A tűzoltó technika, tűzoltólaktanya állagmegóvása, folyamatos karbantartása. 

 

 

A tűzoltóság vezetése, irányítása, fő feladatok: 

A tűzoltóság vezetését a parancsnok egy személyben irányítja, ügyviteli munkához 

munkavállalóval nem rendelkezik, az ügyviteli feladatokat a fizetett munkavállalók 

munkamegosztásával oldja meg. Minden munkaterület felügyeletét a parancsnok látja el. A 

gazdálkodási könyvek vezetésére külső könyvelő céget bíztunk meg.  

 

A szervezet tevékenysége a tűzoltó szervezet felépítése nem raj szerkezetű, a riasztásra kerülő 

raj nem állandó, azonos létszámú. Szervezésből fakadó feladatok alapján a készenléti létszám 

biztosítása főfoglalkozású és nem főfoglalkozású tűzoltók közös feladata.  

8 fő főfoglalkozású, Az állományi létszám 8 főre emelése a munkaügyi központ 

támogatásával meg történt. Ennek kihatásai pillanatnyilag nem értékelhető. De már 2019 

január 1.-től ismét távozik az állományból egy fő tapasztalt rajparancsnok. Alapvetően az 

alacsony bérezésre és a leterheltségre hivatkozva.  Ennek okait érdemes hosszútávon 

vizsgálni.  

 

Az oktatás, képzés az éves oktatási tervnek megfelelően végrehajtásra került. Itt meg kell 

említeni az önkéntesek időbeosztásához igazodó minden második hónapban megszervezett 

önkéntes képzés működtetését, mely oktatási naplóban rögzítésre is került. Képzések során 

törekedtünk a kapott feladatként meghatározott képzési tematikák oktatására. A gyakorlati 

képzések során pedig a végrehajtást követően azonnal megtörténtek az értékelések. Hat 

esetben helyismereti foglakozás, két tervezett szituációs begyakorló gyakorlat tovább bővült a 

Mezőkovácsházi HTP gyakorlataival, amelyek Tótkomlóson szerveztek. Így 5 ilyen típusú 

gyakorlatok vettünk részt. Parancsnoki ellenőrző gyakorlat 2 alkalommal került végrehajtásra. 

Kirendeltség is Tótkomlóst jelölte meg az együttműködési gyakorlat helyszínének. A 

malomban minden egység kapott feladatot a feltételezett eseményen. 

 A szerelési foglalkozások időbeosztáshoz igazodóan az önkéntesek részére két alkalommal 

került megtartásra. A támogatott és felvett tűzoltók képzése (40 órás alapképzés) megtörtént. 

A tűzoltó képzésen az ütemezésnek megfelelően részt vesznek. A szolgálat ellátásba a három 

fő már részt vesz. 

Az éves ellenőrzések és az állomány hozzáállása, fegyelmezettsége megfelelő, 2018. évben 

fegyelmi helyzet nem alakult ki.  

A tűzoltóság a gazdasági helyzetéből adódóan, sem a munkavállalóknak, sem az önkéntes 

segítők részére szociális segítséget, tevékenységet nem nyújtott.  

 

A rendezvények minden alkalommal kapcsolódtak az egyesület rendezvényeihez, így a 

februárban megtartott éves értékelő közgyűlése az egyesületnek, valamint a köztestületnek 

február hónapban a költségvetés elfogadó, és az előző évi beszámoló közgyűlése.  



Megkezdtük a felkészüléseket heti rendszerességgel a CTIF versenyszabályzat szerint Kapocs 

Kupa versenyre, 1 női, felnőtt csapattal. A Szerbiai „Moravicsa Kupa” termi bajnokságra. Az 

elért eredménnyel elégedettek vagyunk. A Tótkomlóson megrendezésre kerülő VI. 

Kapocskupán, mint kiemelt rendezvényünkön a női kategóriában a komlósi lányok első 

helyezése bizonyította, hogy a ráfordított idő és energia megtérül.  A Szlovákia Jólsva 

település tűzoltósága meghívásra részt vettünk az általuk szervezett éjszakai versenyen. 

Számunkra ismeretlen verseny móddal csak ismerkedtünk, de tapasztalatszerzés miatt nagyon 

tanúságos volt számunkra. Az Országos versenyre 2 felnőtt, női, férfi, ifjúsági kategóriában 2 

csapat fiú és lány vett részt. 2018.07.07-08.án a Tatai edzőtáborban megrendezésre került IX 

Országos Ifjúsági és a VIII. Országos Hagyományos Tűzoltóversenyen. Az eredmények akkor 

is jónak mondható, hogy első helyezést nem értünk el. Három második helyezésre büszkék 

vagyunk. A Magyar Tűzoltó Szövetség jóvoltából a Horvátországi Zadarban megrendezett 

nemzeti bajnokságokon a Békéssámsoni fiú csapat kapott lehetőséget tudását megmutatni.  A 

vendégek kategóriában II helyezéssel elégedettek vagyunk. Az élmény, amelyet a fiatalok 

kaptak remélem, az eredményt is felülmúlja. 

 

A tűzoltóságunk a társulási települések rendezvényein lehetőség szerint minden alkalommal 

megjelenik, segítjük az ott folyó munkát, ezzel is a tűzoltóság elismertségét hangsúlyozzuk.  

Hazai és külföldi szervezetekkel az egyesület és a köztestület is együttesen tart fenn 

kapcsolatot. A társult önkormányzatok vezetésével folyamatos kapcsolat mellett nagyon jó, 

együttműködő, és segítőkész kapcsolatrendszer alakult ki. Mind a két szervezet a megyei és 

országos szervezetekkel is folyamatos kapcsolattal segíti egymás munkáját.  

 

A külföldi kapcsolatok az előzőekhez hasonlóan közös tevékenység. A szerbiai Horgos 

településsel, a szlovákiai Jolsva település tűzoltóságával, illetve a romániai Nadlac település 

tűzoltóságával együttműködési megállapodás korábban került aláírásra, melynek fő 

célkitűzései: tűz elleni védekezés területén a tapasztalatcsere, kölcsönös részvétel a 

települések rendezvényein, gyerekek és fiatalok csere tartózkodása, és együttműködés a 

tűzoltó sporttal, a tűzmegelőzéssel és az egyesületek történelmével kapcsolatban.  

 

Az egyesület honalapján a köztestület vonatkozásában is vannak információk, melyek segítik 

a kommunikációt. A sajtó tevékenysége a tűzoltóság esetében csak a helyi sajtó írott és 

elektronikus formájában a szervezet működésével kapcsolatos fontosabb tevékenységekről és 

adatokról kap tájékoztatást a lakosság. 

 

A munkavédelem helyzete a szervezetben megoldott, mert a főfoglalkozásúak között 1 fő 

munkavédelmi technikus látja el a kapcsolódó feladatokat. A személyi állomány 

védőruházattal el van látva, ezek rendszeresítettek, felülvizsgálatuk folyamatos. A 

munkavédelemhez szükséges ellenőrzések a munkaköri leírás szerint a munkavédelmi 

technikus feladatkörébe tartozik. A megfelelő szemlék és ellenőrzések dokumentált módon 

megtalálhatók. A munkavédelmi oktatások megtörténtek, melyek szintén dokumentálásra 

kerültek. Munkabaleset nem történt. 

 

Szakmai munkavégzés legfontosabb feladatai: 

2018. évben a vonulásokat figyelembe 3 kiemelkedő beavatkozást tartunk nyilván. 05.02.  

Békéssámson Szabadság utca 50 szám alatt, 06.08. –án Pitvaros Dózsa utca 20 szám alatt és 

ismét Békéssámsonban 09. 02. –án az Andrássy 130 alatt keletkezet tűzeseteket. Két esetben 

nagy mennyiségű bála kapott lángra, a harmadik eset viszont melléképületben keletkezett. Az 

esetek kicsi vagy közepes események, jellemzően egy gépjárműfecskendővel megoldhatóak 



voltak. A műszaki mentések vonatkozásában közúti baleset 3 történt, viszont a szélsőséges 

időjárás miatt 06.13. több esetet is kezelni kellett.  

Veszélyhelyzet kezelésre ebben az évben nem került sor.  

Összes vonulási szám: 84 

Tűzeset: 31 

Műszaki mentés: 46 

Téves jelzés: 7 

Szándékosan megtévesztő jelzés: 0 

A beavatkozások 91,67 %-ában elegendő volt félrajos beavatkozás. 84 esetből 7 alkalommal 

olt szükség hivatásos erők igénybevételére. Az esetek megoszlása szerint műszaki mentések 

száma a korábbi évek átlagához viszonyítva magasabb. 

 

Az ügyeleti rendszer kialakításánál a főfoglalkozású munkavállalók háromhavi időkeret 

meghatározás mellett, napi 12 órás váltási rendben látják el a feladatot. A feladat ellátásához 

szükséges eszközrendszer és elhelyezés mindenkor biztosított.  

 

Gazdasági, műszaki szakterület végrehajtása: 

Pénzügyi gazdálkodás bevétel elemei: az állami normatív támogatás, melynek összege: 

29.643.687,- Ft, az önkormányzati támogatás:1. 715.100,- Ft (150Ft/fő a közgyűlés határozata 

alapján) és eseti támogatás alapján további 500.000,- Ft, a vállalkozási tevékenység: 

2.556.130,- Ft, és az egyéb bevételek: 2.393.540,- Ft, Új elem a bevételek sorában a pályázati 

támogatás pénzbeli értéke 2.730.500, - Ft. A tavalyi évről maradvány pedig: 1.126.922,- Ft.  

A garantált minimálbér alkalmazása megtörtént, ennek hatása már érezhető a dologi kiadások 

erőteljes csökkenése és az előző évi áthozott csökkenése is jól látszik. A hiányt sajnos 

kompenzációs összeg nem segíti miután nem kaptunk semmit. 

 Műszaki tevékenység fenntartásához a szükséges pénzeszközök mindenkor rendelkezésre 

kell, hogy álljanak, az előbbi okok miatt nehéz feladat. Ezt meghatároztuk a legfontosabb 

feladatunknak. 

A műszaki, technikai eszközeink állapota megfelelő, mindenben eleget tesznek az elvárásnak, 

a gépjármű parkban az 9 éves gépjármű fecskendő biztosítja a műszaki színvonalat. A tartalék 

gépjármű fecskendő kora a maga 48 évével már veteránnak számít. Az üzembiztonsága, 

műszaki állapota viszont megfelelő. A tartalék gépjármű fecskendő cseréjéről középtávú 

programba gondoskodni kell. A laktanya korszerűsítési folyamata 2012. évben az új 

épületrész kialakítása befejeződött itt a szükséges karbantartási munkákat elvégeztük. A régi 

épületrész feletti tetőszerkezet cseréje a tervek között szerepel, de jelen pénzügyi lehetőségek 

nem adnak megoldást. Kismértékű héjazat javítás elvégeztük. 

 

Az informatikai és távközlési tevékenység során figyelembe vettük a helyi számítógépes 

hálózatot, amely 3 munkaállomás összekötésével biztosítja a közvetlen kapcsolatot a 

számítógépek között. Mindhárom számítógépen az internet elérése biztosított. Az egyesület 

jóvoltából laptop és projektor is segíti az oktatási és képzési munkát. 

Vezetékes és vezeték nélküli távközlésnél 1 db vezetékes telefonvonal biztosítja a 

kapcsolattartást. Mobiltelefon rendszerből a T-Mobile szolgáltató által biztosított díjcsomag 

egymás közötti ingyenes beszélgetéssel segíti a gyors adatközlést. A személyi állomány 

riasztására a TÜRR rendszer biztosított, amelyben a jelzéstől számított 3-4 másodpercen belül 

megkapja az érintett állomány a riasztást a GPRS használatával. Tűzátjelzésre a tűzoltóság az 

egyesület tulajdonában levő központi rendszert használja, és ezek jelzéseit az ügyeletet ellátó 

személyi állomány felügyeli és egyben automatikusan továbbija a központi rendszerbe.  

 

 



 

Rendezvények: 

VI Kapocskupa Országos Verseny Tótkomlósi forduló lebonyolítása. A hazai 5 fő 

versenycsapatokon kívül érkezett a Vajdaságból, Szlovákiából külföldi, illetve Romániából 

több csapat  

 

Értékelés: 

Megítélésünk szerint a munkánkat a legjobb tudásunk szerint, az adott lehetőségeket 

kihasználva mindenkor teljesítettük. Ez legyen tűzoltás, műszaki mentés és egyéb nem 

riasztásra végrehajtott feladat. Az állomány a szükséges, a tőle elvárható képzéseket, és 

önképzéseket minden esetben teljesítette. A műszaki technika állagmegóvásában és 

biztonságos üzemeltetésében a munkaidő figyelmen kívül hagyásával is részt vállalt és 

segítette, hogy a tűzoltóság feladatát ellássa és hírnevét megőrizze.  

 

Pillanatnyilag a feladat ellátást akadályozó tényezőkről nincs tudomásunk.  

A napi munkánk során a szakfelszerelések beszerzésére a pályázati formában már enyhítést 

hozott, illetve a sürgős amortizációs cserék is megkezdődtet. Van lemaradás, de ezt csak több 

évi pályázati lehetőség fogja biztosítani.  Így számításaink szerint a későbbiekben az új 

lehetőségek a tervezet cseréket, bővítéseket nem szolgálják teljes mértékben. Az egyéni 

védőfelszerelések és szakfelszerelések cseréjéhez szükséges források, csak pályázati 

lehetőségek kihasználásával tarjuk megoldhatónak. A beszerzés hosszú folyamata miatt az 

eszközök több év múlva kerülnek használatban az előre tervezés elengedhetetlen. 

A koros gépjárműfecskendőnk cseréje is csak a pályázati lehetőségek megnyitása után 

kerülhet napirendre. 

 

 

 

Tótkomlós, 2019.január 04. 

 

 

Nagy Sándor 

      TÖT pk. 

 

 

 

 

 

 

 


