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Bevezetés: 
 
A 2011. évben bekövetkezett jogszabályi változások következtében a 2012. évet várakozással és 
nagyfokú bizonytalansággal kezdtük meg.    
Az Önkormányzati Tűzoltóságok államosítása, az Önkéntes Tűzoltóságok Önkormányzati 
Tűzoltóságokká történő átalakítása merőben új helyzet elé állította a tűzoltókat, új függőségi, 
irányítási viszonyok alakultak ki. Ezen változások nagyban érintették az egyesületek, a szövetségek 
vezetését, munkáját. Az 1/2012.számú OKF Főigazgatói Utasításban foglaltak, és annak betartása 
gyakorlatilag lefejezte az egyesületek és szövetségek vezetőségeit. Nagyon sok, szakmáját teljes 
odaadással végző, a szakmaiságát nem megkérdőjelezhető,  szabadidejét az önkéntes mozgalomnak 
szentelő, a fejlesztésért élő-haló  tűzoltó volt kénytelen megválni tisztségétől.  
Nem volt ez másképpen megyei szövetségünkben sem, hisz az előző években tevékenykedő 
vezetőség tagjai közül többen az új szervezeti rendben felálló igazgatóság beosztott, tisztséget viselő 
tagjai lettek, amely kizárta a megkezdett, és magas színvonalon végzett munka folytatását. A hosszas 
előkészítő munka következtében, április 14.-én a Küldött közgyűlés megválasztotta az új elnökséget. 
Az újonnan felálló vezetőségnek  nagyon nehéz dolga volt, hisz a temérdek jogszabályi változásból 
adódó átláthatatlanság miatt nehezen volt értelmezhető a jogkör és a feladatkör egyaránt.  
Súlyosbította a helyzetet, hogy a megyei Igazgatóságon, közös megállapodás alapján biztosított 
iratelhelyezés lehetősége és a titkár számára fenntartott hely egyik napról a másikra megszűnt, az 
évek óta gondosan tárolt és őrzött iratanyag a műhely egyik, raktározásra alkalmatlan helyiségébe 
került. 
A bíróságok átalakításával és az ügymenetükkel kapcsolatos jogszabályi változások következtében 
az ügyintézés nagyságrendekkel hosszabbodott, az új vezetők bírósági nyilvántartásba vétele 
gyakorlatilag az év végéig elhúzódott, jogerőre emelkedése pedig ez évben, 2013-ban valósult meg. 
Ezen okok miatt a hivatalos ügyintézések lehetetlenné váltak, a pénzkezelés, illetve a folyószámla 
feletti diszponálás, egyéb, adóhatósági, pályázati, támogatás szerződési ügyintézés a legitim 
vezetésnek lehetetlen volt. Itt kell köszönetet mondanom az előző vezetés néhány tagjának, 
kiváltképpen Déri László volt titkárnak és Dénes Károly volt szövetségi elnöknek, hogy felismerve a 
helyzet súlyát, teljes támogatásukról biztosítottak, és szervezetileg ugyan már nem, jogilag még igen, 
mint vezetők segítettek a folyó ügyek intézésében. 
Az új felállású katasztrófavédelmi szervek  nehezen tudták kezelni a rájuk háruló, önkéntesekre 
vonatkozó feladatokat, azonban a hamar kialakult, példaértékűnek mondható párbeszédnek 
köszönhetően sikerült a működés folytonosságát fenntartani. 
A zűrzavaros, néha átláthatatlannak tűnő évet sikerült magunk mögött tudnunk, amit kellő 
alapossággal kell elemeznünk és értelmeznünk mint katasztrófavédelmi irányítás, mint pedig tűzoltó 
szövetség oldalról.  

 
2012. évi tevékenység: 
 
A megyei szövetség vezetősége, Alapszabályának megfelelően végezte tevékenységét, a munkaterv 
alapján. 
A leköszönő vezetőség előkészítette és lebonyolította a tisztújító Küldött közgyűlést, biztosítva ezzel 
a szövetség zökkenőmentes működését. Az újonnan felálló vezetőség első feladata volt a Vas megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal karöltve a hagyományos Flórián Nap megszervezése és 
lebonyolítása. A hivatásos és önkéntes tűzoltók együtt ünnepeltek a Petőfi telepen lévő 
gyakorlópályán, ahol állománygyűlés keretében több tűzoltó vehetett át kiemelkedő munkájáért 
elismerést. A napot sportversenyek és főzőverseny színesítette. 
Sor került a tűzoltó szövetség irattárának elköltöztetésére, a fentebb leírt okok miatt, jelenleg a 
Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület székházában kapott az iratanyag helyet, ahol elkülönülten, 
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rendezett körülmények között, zárható szekrényben tárolják és őrzik a dokumentumokat addig, amíg 
a végleges elhelyezésről megnyugtató és hosszú távra  mutató döntés nem születik. 
A Katasztrófavédelmi kirendeltségekkel karöltve folyamatosan próbáltunk információkat juttatni 
tagegyesületeink felé, sajnos néhány esetben az egyeztetés hiány miatt felesleges, vagy kevés 
információ jutott el az egyesületekhez. Bízunk abban, hogy 2013-ban letisztul a két szervezet 
kapcsolata, közösen, egymással egyeztetve tudjuk végezni feladatainkat. 
 
 
Versenyek: 
 
Az előző évek gyakorlatát folytatva, 2012. évben is sor került a területi és a megyei hagyományos és 
CTIF szabály szerinti tűzoltó versenyek megszervezésére és lebonyolítására. 
Az átszervezés itt is zavaró tényezőként szerepelt, hisz az új jogszabályok a katasztrófavédelem 
feladatkörébe helyezték a versenyek szervezését, azonban megyénkben tradicionálisan nagy 
hagyománya volt a szövetségi szervezésű tűzoltó versenyeknek. A jó kapcsolatoknak köszönhetően 
mindhárom kirendeltséghez tartozó területen sikerült megszervezni és lebonyolítani a területi 
versenyeket, amit felmenő rendszerben a megyei verseny követett. A verseny helyszínkiválasztása 
szerencsésen alakult, amikor a Vépi Szakképző Iskola került megjelölésre, hisz a kiemelkedően jó 
körülmények garanciát adtak egy jó verseny lebonyolításához. Sajnos az időjárás kevésbé volt 
kegyes, mint ahogy a Szombathelyi területi versenynek helyt adó Peresznyén sem volt az, hisz 
mindkét esetben esőáztatta pályán, zord időjárási körülmények között kellett a versenyzőknek 
bemutatniuk képességeiket. 
A rossz idő ellenére jó hangulatú, jó eredményeket produkáló versenyen voltak túl a szervezők és a 
csapatok egyaránt. A versenyen 40 csapat mérte össze tudását különböző kategóriákban. 
Külön említést szeretnék tenni a Vépi és a Táplánszentkereszti önkéntes tűzoltókról, hisz fáradságos 
munkájukkal nagyban hozzájárultak egy sikeres megyei verseny lebonyolításához. 
A CTIF versenyszabályzat szerinti tűzoltóverseny lebonyolítására Kőszeg szolgált otthonul. A pazar 
körülmények között lebonyolított versenynek külön tétje volt, hogy az ifjúsági leány és fiú 
kategóriában felmenő rendszerű volt a verseny, a tét a Gyula városában megrendezendő Országos 
döntőbe jutás volt. A két, versenyekkor örök rivális Kőszeg és Csepreg csapatai között dőlt el a 
verseny, és igazságosnak mondható eredmény lévén, a fiúkat Kőszeg, a leányokat Csepreg csapata 
képviselte az országos döntőben. 
Sajnálatos tény, hogy évek óta nem sikerül növelni s CTIF versenycsapatok számát, ez a versenyzési 
forma nem bír gyökeret verni megyénkben, holott számos előnnyel rendelkezik a vizes szereléssel 
szemben. 
Az országos döntőben sikeresen szerepelt mindkét Vas megyei csapat, felkészítőiknek hálás szívvel 
mondunk köszönetet, a csapatok tagjainak pedig szívből gratulálunk. 
Külön köszönet illeti a versenybírókat, akik részt vettek a versenybírói felkészítésben és a versenyen 
egyaránt, a  versenyen helyt álltak az extrém nyári hőségben is.   
 
Kapcsolatok, rendezvények: 
 
Tűzoltó egyesületeink nagy számban vettek rész Budapesten, a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
által szervezett, a SZIMA Csarnokban megtartott I. Tűzoltó Konferencián. 
Tűzoltó szövetségünk és a tagegyesületek egyaránt, továbbra is fontosnak tartják a meglévő hazai és 
külföldi kapcsolatok ápolását, erősítését. 
A megyei közgyűlésen meghívott vendégként részt vett a Szlovén Tűzoltó Szövetség korábbi elnöke 
Őri Ernő Úr.  
A megye képviseletében  a Vas megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója és a 
Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője a Tűzoltó Szövetség elnökével együtt vett 
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részt a Szlovén-Magyar Tűzoltó Szövetségek kapcsolatfelvételének 40 éves jubileuma alkalmából 
szervezett megemlékezésen Lenti városában. 
A vezetőség folyamatosan képviseltette magát az Magyar Tűzoltós  Szövetség által szervezett 
rendezvényeken, Országos Tanács ülésen, közgyűlésen, egyéb rendezvényeken. 
Tagegyesületeink közül többen jubiláltak az elmúlt esztendőben, a jubiláló egyesületeinket a 
szövetség díszoklevéllel jutalmazta. A megye tűzoltóinak odaadó, felelősségteljes munkáját dicséri, 
hogy több egyesületnél ünnepeltek és avattak újjáépített, felújított szertárat.  Minden tűzoltónak és 
támogatónak dicséret és elismerés jár azért a nemes munkáért, amit a tűzvédelem érdekében tesznek. 
A szövetség új vezetőségének a kapcsolata a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal jónak mondható, az 
új felállás következtében bekövetkezett anomáliákat próbáljuk közösen feloldani, közösen keressük 
az utat a jó megoldások felé.      
 
Gazdálkodás: 
 
A Szövetség gazdálkodását évek óta a céltudatosság és a pontos tervezhetőség jellemezte. 
Annak ellenére, hogy az önkéntes tűzoltók támogatottsága évről-évre csökkent, működőképességét 
meg tudta tartani a szövetség 2012-ben is. Bevételi oldalon látszik, hogy az egyes tételek, amik  
amúgy tervezéskor biztosnak tűntek, nem valósultak meg, ugyanakkor más bevételi tétel pozitív 
eredményt hozott, ami kompenzálta  a kiesést. 
A NEA pályázati tervezett bevétel megvalósult, ugyanakkor ez számszakilag nem látszik, ugyanis a 
pályázat utófinanszírozott volta miatt a tényleges kifizetés szövetségünk felé 2013.-ban realizálódik. 
Sajnos az átalakításokból járó jogharmonizáció hiánya, az egyes minisztériumok egyet nem értése 
következtében a központi támogatási összeg az év végére érkezett meg, ennek hatásaként a  2012. 
évi maradvány  jelentősen meghaladja a tervezetteket. 
Kiadási oldalon, az előzőekben leírtak miatt, a mérsékletesség volt a jellemző. A megfontolt 
gazdálkodás lehet az alapja a továbbiakban is a stabil működésnek. 
Sajnos meg kell említeni, hogy a tagdíj fizetési fegyelem hagy némi kivetnivalót maga után, több 
tagegyesületnek kellett felszólítást küldeni, hogy rendezze 2012. évi tartozását. 
A kiadási- bevételi megoszlást a Beszámoló I. számú mellékletet tartalmazza. 
 
Pályázatok: 
 
A 2011. évben kiírt és pozitív eredménnyel zárult pályázatokról az elszámolást az előző vezetőség 
rendben lebonyolította. 
2012-ben működési pályázatot nyújtottunk be a belügyminisztérium felé, ahol, az ismert okok miatt, 
szövetségünk 500.000.-Ft támogatást kapott. A fentebb, a gazdálkodást érintő blokkban leírtak 
szerint, a támogatói szerződés késve került aláírásra, így a folyósított összeg is csak év végén 
érkezett meg folyószámlánkra. 
Működési célú pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, ahol 250.000.-Ft 
támogatást sikerült eszközölnünk.Sajátossága a pályázatnak, és eltérés az előző évekhez képest, hogy 
a megítélt támogatási összeg felhasználásáról a pályázatkezelő dönt, csak az általa megjelölt 
tételsoron szereplő kiadásokra lehetett az összeget felhasználni. 
A NEA keretein belül kiírásra került a 2013. évre vonatkozó működési támogatást lehetővé tevő 
pályázat, amire szövetségünk szintén nyújtott be pályázatot, mintegy 1,4 millió forint összegben. 
Ezen pályázat elbírálása még nem történt meg.  
A tűzoltó egyesületek részére kiírt eszközfejlesztési és működési pályázat kiírása kikerült a Magyar 
Tűzoltó Szövetség hatásköréből, ezt a Katasztrófavédelmi Igazgatóságok bonyolították le. 
El kell mondani, hogy a rendelkezésre álló összeg jócskán alulmúlta a várakozást, ráadásul az eddig 
bevált gyakorlattal ellentétben, beárazott termékekből lehetett választani, ami nem mindenhol aratott 
osztatlan sikert. 
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Meggyőződése a Magyar Tűzoltó Szövetségnek, hogy ez a fajta pályáztatás nem szerencsés az 
egyesületek részére, a pályázatkezelést és a lebonyolítást is vissza kellene utalni a Szövetség 
hatáskörébe. 
Azok ez egyesületek, akik pályáztak  eszközre, felszerelésre, december 15.-én ünnepi keretek között 
vehették át a szakfelszereléseket. 
 
Tanfolyamok: 
 
A különböző szintű tűzoltó képzések szervezése és lebonyolítása szintén kikerült a szövetség 
hatásköréből, ezen tanfolyamok megtartása a kirendeltségekre és a HTP-kre hárult. 
A jó kapcsolatoknak és az elkötelezett parancsnokoknak köszönhetően megszervezésre és 
lebonyolításra kerülhetett 40 órás alaptanfolyam és kisgépkezelői tanfolyam egyaránt, aminek 
következtében számos tűzoltó sajátíthatta el a tűzoltó alapfogalmakat, technikákat, az 
alaptanfolyammal rendelkezők pedig tovább képezhették magukat, jogot szerezve a sikeres vizsgával 
a különböző szakfelszerelések használatára. 
 
Összegzés: 
 
Az év kezdeti bizonytalanságok közül néhányra sikerült megtalálni a megoldást, azonban még sok 
kérdés és megvitatandó téma maradt 2013-ra is. 
Az előző év tanúbizonyságot adott arra, hogy a hivatásos és az önkéntes tűzoltók csak egymást 
segítve, a kölcsönös elfogadás és a bizalom mezsgyéjén haladva érhetnek el eredményeket és 
sikereket a magyar tűzvédelem és tűzbiztonság fejlesztése terén. 
A Vas megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetség az előző évben partner volt a párbeszédre, mint a 
tagegyesületek felé, mint a szakmai felügyeletet ellátók felé. 
Nem hagyhatjuk azonban szó nélkül hibáinkat sem. Nem elég a problémákat kezelni, meg kell előzni 
azokat, ami azonban csak még több párbeszéddel lehetséges. Fontos kérdés, és ennek megoldása a 
2013-as esztendőre maradt, a hiteles és pontos, időbeni tájékoztatás mindkét irányba. Fel kell nőni a 
feladathoz egyesületnek, szövetségnek, katasztrófavédelemnek egyaránt. 
Ki kell használni az információ áramlás jelenlegi leggyorsabb lehetőségét, az internet adta 
lehetőségeket, ugyan akkor nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a képzeletbeli vonal másik végén 
nem főfoglalkozású, ám hivatásukat önzetlenül végző személyek, elnökök, parancsnokok, titkárok 
ülnek, akik nem mindig képesek az azonnali ( 16 óráig, másnap reggel 8 óráig) válaszadásra.  
Csak a kölcsönös elfogadás, és a másik problémájának megértése adhat gördülékeny 
együttműködést. 
 
 
 
 
 
Szombathely, 2013. március 09. 
         Kovács András 
                   elnök 
 
A Beszámolót a Küldött Közgyűlés 2013. március 09.-én a …../KGY/2013 számú határozatával 
elfogadta. 
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I. számú melléklet 

Tervezet Tény 
BEVÉTELEK összeg összeg 

Előző évi maradvány   276.662 276809 
ÖM (MTSZ-OKF) pályázat 550.000 500000 
NEA pályázat 150.000 0 
Vas Megyei Önkormányzat 150.000 0 
Tagdíj 650.000 536000 
Tűzoltó verseny nevezési díjak (szakmai) 50.000 240000 
Egyéb bevétel 50.000 173723 
      
ÖSSZESEN 1.876.662 1726532 

KIADÁSOK összeg összeg 
Flórián napi rendezvény 100.000 28200 
Tűzoltó versenyek 100.000 91250 
Versenyfelszerelés 40.000 0 
Személyi juttatás 200.000 0 
Könyvelő 120.000 120000 
Posta irodaszer 240.000 104121 
Üzemeltetés útiköltség 250.000 215609 
Ifjúsággal kapcsolatos 150.000 100000 
Reprezentáció (közgyűlés) 150.000 170770 
Oktatás-Továbbképzés 50.000 10000 
Vezetőségi ülések 20.000 2403 
Szakmai szimpózium 50.000 200000 
MTSZ tagdíj 50.000 50000 
Bankköltség 0 30190 
Egyéb kiadások 0 76189 
Maradvány 356.662 527800 

ÖSSZESEN 1.876.662 1198732 

 
 
 
 
 

  


