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Bevezetés: 

 

A Vas megyei Szent Flórián Tűzoltó Szövetség 2015. évben is az egyesületek fejlődését, a 

társadalomban betöltött helyének és szerepének még nagyobb megerősítését tartotta elsődleges 

szempontnak.  

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, Katasztrófavédelmi Kirendeltségekkel, Hivatásos 

Tűzoltó Parancsnokságokkal való kapcsolattartást, az együttműködést az eddigieknél is 

hatékonyabbá kívántuk tenni annak érdekében, hogy Vas Megye   

 

2015. évi tevékenység: 

 

A megyei szövetség vezetősége, Alapszabályának megfelelően végezte tevékenységét, a munkaterv 

alapján. 

Közgyűlést két  esetben hívott össze a vezetőség, ahol 12 (tizenkettő) Közgyűlési Határozat született.  

Az első közgyűlésen a Szövetség 2014. évi tevékenységéről, költségvetéséről tartott beszámolót a 

vezetőség, a november 28.-án tartott közgyűlésen a Polgárvédelmi Szövetség  Tűzoltó Szövetségbe 

való beolvadását szentesítette a Közgyűlés, majd elfogadta az új, a Civil törvény szerinti és a PTK.-

nak megfelelő Alapszabály tervezetet. A 2016. évi tevékenység előkészítése érdekében elfogadta a 

Közgyűlés a 2016. évi költségvetés tervezetet és a Munkatervet. A tisztújítás előkészítése érdekében 

Jelölő bizottság került felállításra. 

Vezetőségi ülést négy esetben tartottunk, az Alapszabálynak megfelelően. A Vezetőségi ülések témái 

között szerepelt a Közgyűlések előkészítése, a megyei Flórián Nap előkészítése, tűzoltó versenyek 

előkészítése. Több vezetőségi ülésen tárgyaltuk az új Alapszabály tervezetet, mielőtt a Közgyűlés elé 

terjesztettük volna elő. 

Tűzoltó Szövetségünknek 2015. évben 33 iktatott levele volt. Sajnos még nem rendelkezik minden 

tagegyesület elektronikus elérhetőséggel, ezért a postai kézbesítések is jelen voltak a kommunikáció 

palettáján. Több alkalommal tett a vezetőség kísérletet arra, hogy egy napra kész, teljességre törekvő 

adatbázis álljon a rendelkezésünkre, de sajnos ez a tárgyévben sem valósult  meg. Itt köszönetemet 

kell kifejeznem azon egyesületeknek, akik folyamatosan eleget tesznek ez irányú kérésünknek, még 

ha túlzónak tűnik is a sűrű adatkérés. 

 

Versenyek: 

 

Az előző évek gyakorlatát folytatva, 2015. évben is sor került a területi és a megyei hagyományos és 

CTIF szabály szerinti tűzoltó versenyek megszervezésére és lebonyolítására. 

A területi versenyeinket a kirendeltségek területein, Celldömölkön, Csepregen és  Szentpéterfán   

szervezték meg a Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságok a helyi önkéntes tűzoltó egyesületek 

bevonásával, és lebonyolításában. Szövetségünk vállalta, hogy a díjazáshoz szükséges serlegeket, 

okleveleket biztosítja, és a versenyen a szövetség vezetősége képviselteti magát.  

Külön szeretném megköszönni a Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságok parancsnokainak és az 

egyesületek tagjainak a szervező lebonyolító munkát.  

Örömmel és büszkeséggel tölthetett el minden szervezőt és részvevőt az, hogy tűzoltóhoz méltóan, 

példás szervezésekkel és szakmai felkészüléssel vettek részt a csapatok a területi versenyeken.  

Külön kell megemlíteni a Celldömölkön lebonyolított versenyt, hisz a kimondottan zord időjárási 

körülmények ellenére is egy jó hangulatban lebonyolított versenyről számolhatunk be.  

A megyei tűzoltó verseny helyszínéül ez évben Ivánc   került kiválasztásra. A lebonyolítás sikerében 

nagyban hozzájárultak az Ivánci Önkéntes Tűzoltó Egyesület  tagjai, akik példásan készítették elő a 

pályákat, szervezték meg az egyéb kiszolgáló egységeket.  
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A megyei szervezésű versenyen a hagyományos  kategóriában, illetve gépjárműfecskendő szerelés 

kategóriában mérhették össze a csapatok tudásukat. 

Hagyományos vizes szerelésben 20 csapat versengett,  két fiú, négy  női és tizennégy férfi csapat.. 

Gépjármű fecskendő szerelésben 3 csapat versengett. 

A 23 csapatot felvonultató verseny magas színvonalú lebonyolításról tett tanúbizonyságot. 

A CTIF versenyszabályzat szerinti verseny megyei döntője a Flórián Nap alkalmával került 

megrendezésre ifjúsági, férfi, női és szenior kategóriákban. A verseny egyben felkészülés is volt a 

Szekszárdon megrendezésre kerülő Országos Tűzoltó Versenyre, ahol megyénket a kőszegi és a 

csepregi csapatok képviselték. A  megyei verseny érdekessége volt, hogy nem csak Vas megyei 

csapatok versengtek egymással, hanem meghívottként a Győr-Moson-Sopron megyei Tűzoltó 

Szövetség is szervezett ide versenycsapatokat. 

Az Országos Tűzoltó Versenyen kategóriáikban taroltak a kőszegi csapatok, az önkormányzati 

tűzoltóságok kategóriáiban női, férfi és korpontos kategóriában első helyezettek lette. Az összesített 

Domsik János Kupában pedig a 21 csapat  között a kőszegi férfi csapat országos második, a 

korpontos negyedik, a csepregi férfi csapat a 13. helyen végzett 

A verseny eredményeinek súlyát nagyban emeli, hogy a versenyszámokat egy napon a hosszú 

autóbusz utazás után, nagy  melegben  küzdötték  le a csapatok, teljes felszerelésben. 

Kuriózum volt a megye verseny palettáján a november 14.-én, Kőszegen  megrendezett II. Kapocs 

Kupa Tűzoltó verseny. A 18 csapat részvételével megrendezett versenyen mindent vittek a kőszegi 

csapatok. Mindhárom kategóriában, férfi, női, korpontos kategóriában csak kőszegiek álltak a 

dobogó legfelső fokán.   

E helyen is szívből gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőiknek, illetve a 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. 

A Csepregi ÖTE fiú csapata az ausztriai, Burgenlandi tartományi tűzoltó versenyen ezüst minősítést 

szerzett. 

Csak a köszönetünket fejezhetjük ki a felkészítőknek, versenyzőknek, akik bármely kategóriában 

elindultak, azért az áldozatos munkáért, amit a felkészülés és a versenyek terén véghezvittek. 

 

Kapcsolatok, rendezvények: 

 

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.  

Megyénkben több egyesület is ez évben ünnepelte valamilyen jubileumát, amely egyesület meghívta 

a szövetséget, oda emléktárgyat, Díszoklevelet vittünk. 

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 kiválónak  mondható.  

Szövetségünk képviseltetve van a 2013-ban  létrehozott Területi Tűzmegelőzési Bizottságban, 

munkájában folyamatosan részt veszünk. 

2015. évben a vezetőség még fontosabbnak tartotta az egyesületekkel való kapcsolattartást.  

Ennek érdekében területi megbeszélést, konzultációt tartottunk Sárváron, Körmenden. 
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Fontos lépéseket tettünk a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése terén is. 2015. évben több alkalommal 

tartottunk megbeszéléseket a Szlovén Tűzoltó Szövetség  képviselőivel, Meghívásnak tett eleget a 

vezetőség Hodoson, Kapornakon és Lendván. Tevőleges részvevői voltunk a Magyar Tűzoltó 

Szövetség és a Szlovén Tűzoltó Szövetség együttműködési megállapodás létrejöttében. 

Kiemelt fontosságúnak tartjuk a kapcsolatok ápolását és tovább fejlesztését a Vas Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, Kirendeltségekkel, Tűzoltó Parancsnokságokkal. Büszkén 

mondhatjuk, hogy Vas Megye ország első a hivatásos és az önkéntes együttműködésben. 

 

Nagyot léptünk előre az előző évekhez képest rendezvényeink szervezése terén is. Jó ötletnek 

bizonyult a Megyei Flórián Nap nyitottá, város és emberközpontúvá tétele, hisz a jó idő mellett    a 

programok színessége és a gyermekek, városlakók, tűzoltó családtagok érdeklődése igazolta 

döntésünk helyességét. 

A megye életében kiemelt jelentőséggel bírt az I. Tűzoltó Találkozó megszervezése és lebonyolítása. 

A szervezésben oroszlán részt vállaló Erdélyi Krisztián tűzoltó ezredes által vezetett 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság erőfeszítéséről csak szuperlativuszokban lehet beszélni. Hálás 

köszönet illeti az  összes részvevő önkéntes tűzoltót. Az esemény a mai napig sokszor emlegetett 

rendezvény a politikai és felső szakmai körökben is. 

 

Gazdálkodás: 

 

A Szövetség gazdálkodását évek óta a céltudatosság és a pontos tervezhetőség jellemezte. 

Bevételi oldalon a tervezettek nem tudtak teljességgel megvalósulni, elmaradás mutatkozott a NEA 

és különböző pályázatokon.  

Sajnálatos tény, hogy a tagdíj befizetési fegyelem továbbra sem elfogadható, a kintlévőség még 

mindig sok, a kis mértékű javulás ellenére , 2015. évben a tagegyesületek közel egyharmada, 

harminchárom tagegyesület nem fizette be a tagdíjat, ami a költségvetésünkben 233000.- forint 

bevételkiesést okozott. Több alkalommal kaptak az érintettek felszólítást, aminek csak kevesen tettek 

eleget.  

A Belügyminisztérium költségvetéséből a tűzoltó szövetség működését finanszírozó támogatás 

változatlan volt 2015-ban is. Az 500 ezer forint működési támogatásról már 2015 augusztusában el 

tudtunk számolni. 

A tervekhez képest jelentős mértékben nőtt az egyéb bevétel összege. Ennek egyik oka az, hogy a 

vezetőség tudott szolgáltatást nyújtani, másrészről a Szekszárdon lebonyolításra került tűzoltó 

verseny szállítási költségeihez hozzájárulást fizettek a versenyen részt vevő egyesületek, 

harmadsorban jelentős támogatást kaptunk magánszemély támogatótól, és a Vas Megye Közgyűlése 

Civil és Nemzetiségi Bizottsága anyagilag támogatta az I. Tűzoltó Találkozót. 

 

Kiadási oldalon, az előzőekben leírtak miatt, a mérsékletesség volt a jellemző. Jelentős megtakarítást 

tudtunk elérni a folyószámlát kezelő pénzintézet váltással, visszafogott volt a vezetőség a 

reprezentációs költségek kezelésében, a működési és fenntartási költségekben. Tudatosan, magasabb 

összegeket fordítottunk a tűzoltó versenyek és a megyei szervezésű rendezvények kiadásaira, ezek az 

összegek azonban a rendezvényeken való részvevő tűzoltók ellátását, jutalmazásait szolgálták 

. 

A kiadási- bevételi megoszlást a Beszámoló I. számú mellékletet tartalmazza. 
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Pályázatok: 

 

2015-ben működési pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztérium felé, ahol, az ismert okok miatt, 

szövetségünk 500.000.-Ft támogatást kapott. A Magyar Tűzoltó Szövetség munkáját és 

érdekérvényesítő hatását dícséri. hogy a támogatási összeg időben megérkezett, ami nagyban 

könnyítette gazdálkodásunkat. 

A tűzoltó egyesületek részére kiírt eszközfejlesztési és működési pályázat kiírásra került, amit  

Katasztrófavédelmi Igazgatóságok bonyolítottak le. Örvendetes tény, hogy az előző évekhez képest 

tapasztalható volt a töretlen  növekedés. 2015. évben a 65 pályázó egyesület 47 578 ezer Ft 

támogatásban részesült.  

Örömmel tapasztaltuk, hogy Vas megye ismét 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. 

Sajnos a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott pályázatunk 2015. évben is várakozó listára 

került. 

 

 

Összegzés: 

 

A  2012. évben több új taggal felálló vezetőség megpróbálta, és nagymértékben sikerre is vitte az 

önkéntes tűzoltó mozgalom fejlesztését. A folyamatos párbeszédnek, kapcsolattartásnak 

köszönhetően az együttműködés a hivatásos szervekkel, a politika meghatározó szereplőivel, a 

társszervekkel tovább erősödött.  

A Szövetség és az egyesületek nevében elmondható, hogy kiemelkedő együttműködés jellemzi a 

Katasztrófavédelmi szervek és az egyesületek együttes munkáját, ez is letéteményese annak, hogy a 

megye kiemelkedő eredményeket érhetett el a tűzvédelem, a katasztrófavédelem terén. 

Nem hagyhatjuk azonban szó nélkül hibáinkat sem.  

Gondot okoz, hogy  néhány  tagegyesület kikerült látókörünkből, több, mint tíz egyesületről az 

elmúlt években semmilyen információt nem kaptunk, két tagegyesület megszűnéséről polgármesteri 

értesítőt kaptunk, amely folyamat némi bizonytalanságot okozhat a rendszerben. 

Ellenpéldaként említhető, hogy több településen alakult újá az egyesület. Őket anyagi források híján 

szakmai anyagokkal próbáljuk segíteni. 

Továbbra sem élünk a sajtó, a különböző hírforrások kihasználásával, PR tevékenységük további 

javításra szorul. 

 

 

Végezetül szeretném megköszönni minden önkéntes és hivatásos állományú  tűzoltónak, 

katasztrófavédelmi szakembernek a 2015. évi önzetlen, áldozatos  munkáját. 

 

Kérem, beszámolómat megvitatás után elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

 

Szombathely, 2016. február 27. 

         Kovács András 

                   elnök 
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A Beszámolót a Küldött Közgyűlés 2016. február       .-én a …../KGY/2016 számú 

határozatával elfogadta. 

 

 

I. számú melléklet: 

 

  

Tervezet Tény 

BEVÉTELEK összeg összeg 

Előző évi maradvány 309841 309532 
BM (MTSZ-OKF) pályázat 500000 500000 
NEA pályázat 1500000 0 
Tagdíj 600000 545000 
Tűzoltó verseny nevezési díjak (szakmai) 150000 110000 
Egyéb bevétel 150000 421124 

      

ÖSSZESEN 3209841 1885656 

    KIADÁSOK összeg összeg 

Képzés, továbbképzés 300000 60000 

  Oktatás-Továbbképzés 300000 60000 

Versenyek, rendezvények 820000 523509 

  

Flórián napi rendezvény 100000 123594 
Tűzoltó versenyek 200000 240435 
Jubileumi rendezvények 

tagegyesületeknél 

100000 

69480 
Reprezentáció (közgyűlés) 200000 90000 
Vezetőségi ülések 20000 0 
Szakmai szimpóziumok 200000 0 

Működési kiadások 1220000 1116492 

  

Versenyfelszerelés 50000 0 
Könyvelő 120000 0 
Posta irodaszer 150000 91267 
Üzemeltetés, útiköltség 300000 404257 

Ifjúsággal kapcsolatos kiadások 250000 25000 
MTSZ tagdíj 50000 50000 
Bankköltség 50000 29310 
Egyéb kiadások 250000 516658 

Maradvány 869841 185655 

  ÖSSZES KIADÁS 2340000 1700001 

 

 

 

 


