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Bevezetés: 
 
Tűzoltó Szövetségünk, az egyesületekkel egyetemben a 2013. esztendőt egy letisztult jogi 
környezetben, az együttműködés jegyében kezdte meg. 
Az év elején nem gondoltuk, hogy egy eseménydús, feladatokban gazdag évnek nézünk elébe.  

 
2013. évi tevékenység: 
 
A megyei szövetség vezetősége, Alapszabályának megfelelően végezte tevékenységét, a munkaterv 
alapján. 
Közgyűlést egy esetben hívott össze a vezetőség, ahol öt Közgyűlési Határozat született.  
Vezetőségi ülést négy esetben tartottunk, az Alapszabálynak megfelelően. A Vezetőségi ülések témái 
között szerepelt a Közgyűlés előkészítése, állásfoglalás kialakítása személyi kérdésekről az MTSz 
tisztújító közgyűlése előtt, a megyei Flórián Nap előkészítése, tűzoltó versenyek előkészítése, 
parancsnoki tanfolyam szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos teendők. 
Február 20.-i kihelyezett vezetőségi ülésen meghívott vendégként részt vett Kelemen Zsolt, a 
Magyar Tűzoltó Szövetség alelnöke, és Dobson Tibor tűzoltó dandártábornok, a Magyar 
Rendvédelmi Kar elnöke, a magyar Tűzoltó Szövetség elnökjelöltje. Kelemen Zsolt alelnök vázolta, 
hogy a Magyar Tűzoltó Szövetség tisztújító közgyűlést tart, előtte azonban szeretnék megismerni az 
ország régióit, azon belül az önkéntes tűzoltói tevékenységet. Kiemelt térségnek tartják a Nyugat-
Dunántúli régiót, hisz nagyon magas az egyesületek száma, nagyon sok jól működő egyesület 
működik a térségben. Szeretnék, ha a térség vezetői szinten képviseltetve lenne az új vezetésben. 
Dobson Tibor, az egyik elnök jelölt, ismertette elképzeléseit, vázolta azokat a feladatokat, amit 
nagyon rövid idő alatt el kell végezni, "nincs már idő, hogy megbeszélgessünk dolgokat, az azonnali 
cselekvés ideje jött el ahhoz, hogy az önkéntes tűzoltó mozgalom elérje célkitűzését". Vázolta, hogy 
erős lobbi tevékenységet folytat már annak érdekében, hogy a rendszerbe több pénz áramolhasson, és 
elsősorban nem állami pénz, mert az egyfajta kötelezettségeket is von maga után. Szeretné,ha a 
tűzoltók egységes érdekképviselete megvalósulna, amihez összefogás, együttgondolkodás szükséges. 
A januári, februári, március 14-15.-i rendkívüli időjárási körülmények alatt szövetségünk  
információk begyűjtésével, továbbításával segítette a katasztrófavédelmi szakemberek munkáját. 
Fontos program életünkben a Flórián Nap megtartása. Ez évben a Vas Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal közösen szerveztük meg a tűzoltó napot, egybe kötve a Borostyánkő Járási 
Mentőcsoport rendszerbe állító gyakorlatával. Sajnos az idő csak a hivatalos ünnepség alatt volt 
kegyes a tűzoltókhoz, a szabadidős programok nagy része elmaradt a szakadó eső miatt. 
  
 
 
 
Versenyek: 
 
Az előző évek gyakorlatát folytatva, 2013. évben is sor került a területi és a megyei hagyományos és 
CTIF szabály szerinti tűzoltó versenyek megszervezésére és lebonyolítására. 
A zord téli és későn érkező tavaszi időjárás nagyban befolyásolta a versenyek szervezését, 
lebonyolítását, a területünket érintő és a Dunán levonuló árvíz átírta a versenyek forgatókönyvét, 
halasztásra kellett folyamodnunk, a tervezett országos tűzoltó verseny pedig el is maradt. 
A területi versenyeinket a kirendeltségek területein, Iváncon, Váton és Kőszegszerdahelyen  
szerveztük meg a helyi önkéntes tűzoltó egyesületek bevonásával, és lebonyolításában. Szövetségünk 
vállalta, hogy a díjazáshoz szükséges serlegeket, okleveleket biztosítja, és a versenyen a szövetség 
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vezetősége képviselteti magát. Sajnos a sárvári kirendeltséghez tartozó verseny lebonyolításáról, 
időpontjáról értesítést, tájékoztatást nem kaptunk, így ezen a versenyen nem voltunk jelen. 
A megyei tűzoltó verseny helyszínéül Csepreg került kiválasztásra, a lebonyolításban nagyban 
hozzájárult a Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagsága.  
A megyei szervezésű versenyen a hagyományos és a nemzetközi CTIF kategóriában, illetve 
gépjárműfecskendő szerelés kategóriában mérhették össze a csapatok tudásukat. 
Hagyományos vizes szerelésben 31 csapat versengett, egy leány, öt fiú, nyolc női és tizenhét férfi 
csapat. A CTIF versenyszabályzat alapján 8 csapat, egy leány, 2 fiú, egy női, két férfi és két senior 
csapat mérte össze tudását. Gépjármű fecskendő szerelésben egy női és két férfi csapat versengett. 
A 42 csapatot felvonultató verseny magas színvonalú lebonyolításról tett tanúbizonyságot. 
A megyei versenyen részt vevő csapatok közül a Kőszegi tűzoltóknak nem ért véget a versenyidény, 
három csapattal képviselték Vas megyét és többek között Magyarországot a Franciaországi 
Mulhouse-ban megrendezett XV. CTIF nemzetközi Tűzoltó versenyen. Az európai elitet 
felsorakoztató versenyen a kőszegi női csapat összetettben ezüst minősítést, a férfi és a senior csapat 
bronz minősítést kapott. E helyen is szívből gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőiknek, illetve 
az országunkat és megyénket képviselő bíróknak. Eredményeik igazolják, hogy érdemes foglalkozni 
és áttérni a CTIF tűzoltó versenyre. 
Megyénkben több egyesület volt érintett helyi, vagy kis térségi tűzoltó versenyen, vannak csapatok, 
akik részt vesznek az országos Tűzoltó verseny sorozat különböző állomásain. 
 
Kapcsolatok, rendezvények: 
 
Tűzoltó egyesületeink az előző évhez képest kisebb számban  vettek rész Budapesten, a 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által szervezett, a SZIMA Csarnokban megtartott II. Tűzoltó 
Konferencián. 
Tűzoltó szövetségünk és a tagegyesületek egyaránt, továbbra is fontosnak tartják a meglévő hazai és 
külföldi kapcsolatok ápolását, erősítését. 
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  vezetőségének a kapcsolata a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal jónak mondható, az 
együttműködés igényét és szükségességét bizonyítja, hogy 2013. május 11.-én ünnepélyes keretek 
között került sor a Vas megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Vas megyei Szent Flórián 
Tűzoltó Szövetség közötti Együttműködési megállapodás aláírására. 
Szövetségünk képviseltetve van az újonnan létrehozott Területi Tűzmegelőzési Bizottságban.  
A megyében minden járásban megalakult Önkéntes Járási mentőcsoportoknak több egyesület biztosít 
tagokat. Elsőként az országban az Írottkő  Mentőcsoport Kőszegen alakult meg, majd a Borostyán , a 
Rába, a Hármashatár, a Hegyhát, a Kemenesalja és az Örség  Mentőcsoport megalakulása követte a 
Kőszegit. 
 
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 2013-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. 
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Sajnálatos tény, hogy a tagdíj befizetési fegyelem romlik, 2013. évben a tagegyesületek közel 
egyharmada, harminc tagegyesület nem fizette be a tagdíjat, ami a költségvetésünkben 237000.- 
forint bevételkiesést okozott. Több alkalommal kaptak az érintettek felszólítást, aminek csak kevesen 
tettek eleget.  
 
A NEA pályázati tervezett bevétel részben valósult meg a működésre benyújtott pályázatunk 2013-
ban is várólistára került, ugyanakkor a tűzoltó parancsnoki tanfolyam lebonyolítására benyújtott 
pályázatunk nyert, méghozzá jelentős összeggel, ami biztosította a teljes tanfolyam lefinanszírozását 
A Belügyminisztérium költségvetéséből a tűzoltó szövetség működését finanszírozó támogatás 
változatlan volt 2013-ban is.  
Kiadási oldalon, az előzőekben leírtak miatt, a mérsékletesség volt a jellemző. A megfontolt 
gazdálkodás lehet az alapja a továbbiakban is a stabil működésnek. 
A kiadási- bevételi megoszlást a Beszámoló I. számú mellékletet tartalmazza. 
 
Pályázatok: 
 
2013-ban 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. 
 
A tűzoltó egyesületek részére kiírt eszközfejlesztési és működési pályázat kiírásra került, amit  
Katasztrófavédelmi Igazgatóságok bonyolítottak le. Örvendetes tény, hogy az előző évekhez képest 
jelentős növekedés volt az alapot tekintve. A belügyminiszter az első pályázati kiírást egy 
másodikkal is megtoldotta, így 2013-ban 120 millió, majd  100 millió Ft került pályáztatásra az 
egyesületek részére, amelyből a megye önkéntes tűzoltó egyesületei mindösszesen 28.130.373 Ft 
támogatást kaptak. 
Örömmel tapasztaltuk, hogy Vas megye élen járt a pályázatok beadását tekintve, így jelentős 
értékben kerültek szakfelszerelések, védőfelszerelések a megye tűzoltó egyesületeihez. 
Külön köszönet illeti a Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságok parancsnokait, hisz a közvetlen 
kapcsolattartók és az első körös pályázat feldolgozók ők voltak.  
A pályázaton elnyert eszközök és képzések jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy az 
önkéntes tűzoltó egyesületek szakszerűen és hatékonyan vegyenek részt a beavatkozásokban, 
növelve ezzel a megye tűzvédelmi reagáló képességét. 
 
Tanfolyamok: 
 
A 2012. esztendő sikeres tanfolyamszervezését alapul véve és a 2013. év pályázati lehetőséget 
kihasználva, év végén megszervezésre és lebonyolításra kerülhettek a különböző szintű tűzoltó 
tanfolyamok. 
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. 
A tanfolyamok vonatkozásában legfontosabb esemény az Önkéntes és Létesítményi Tűzoltó  
Parancsnoki Tanfolyam megszervezése és lebonyolítása volt. Az Igazgatósággal kötött megállapodás 
alapján, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ által kiadott tematika alapján kezdődött és folyt le a 
tanfolyam, a megyei szövetség szervezésében és koordinálásával. 36 önkéntes tűzoltó jelentkezett a 
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tanfolyamra, záróvizsgát és egyben parancsnoki képesítést adó bizonyítványt 33 tűzoltó vehetett át. 
A parancsnoki képzés teljes költségét a szövetség biztosította 
 
Összegzés: 
 
Az év eleji viszontagságos időjárási körülmények  tanúbizonyságot adtak 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. 
Örvendetes folyamat, hogy több egyesületben történt fiatalítás, nagyobb hangsúly helyeződik az 
ifjúság bevonására, nevelésére, képzésére. 
Nem hagyhatjuk azonban szó nélkül hibáinkat sem. Sajnos a nyilvántartási fegyelem még sok 
javítani valót tartogat. A Tagegyesületek egy része passzív, sem a közösségi munkában, sem a 
kommunikációban, sem a szakmai munkában nem vesznek részt, adatokat nem bocsátanak 
rendelkezésünkre, több esetben tapasztaltuk, hogy pontatlan elérhetőségek vannak birtokunkban. 
Ezeket az egyesületeket ez évben meg kell keresnünk, rendeznünk kell sorainkat. Sokkal nagyobb 
hangsúlyt kell fektetnünk a pontos, mindenki által elérhető és használható nyilvántartásra.  Nem elég 
a problémákat kezelni, meg kell előzni azokat, ami azonban csak még több párbeszéddel lehetséges. 
Fontos kérdés, és ennek megoldása a 2014-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, 2014. március 22. 
         Kovács András 
                   elnök 
 
A Beszámolót a Küldött Közgyűlés 2014. március 22.-én a …../KGY/2014 számú határozatával 
elfogadta. 
 
 
 
  


