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Bevezetés: 
 

A Vas megyei Szent Flórián Tűzoltó és Polgári Védelmi Szövetség 2016. 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  még nagyobb biztonságban 

élhessen. 

 

2016. évi tevékenység: 
 

Mielőtt a szövetség tevékenységéről adnék számok, néhány számadattal szeretném érzékeltetni az 

egyesületek fontosságát megyénkben.  

Az önkormányzati tűzoltóságok 324 eseményhez vonultak önállóan, melyből 58 tűzeset, 173 

műszaki mentés és 93 téves jelzés volt. Az összes vonulás számot tekintve az ÖTP-k több mint 

81,4%-ban önállóan avatkoztak be.  

Az önkéntes tűzoltó egyesületek 157 alkalommal segítették a hivatásos, illetve az önkormányzati 

tűzoltóságok beavatkozásait. Ebből 98 alkalommal tűzhöz, 59 esetben műszaki mentéshez vonultak.  

 

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

alapján. 

Közgyűlést egy  esetben hívott össze a vezetőség, ahol 5 azaz öt  Közgyűlési Határozat született.  

Az közgyűlésen a Szövetség 2015. évi tevékenységéről, költségvetéséről tartott beszámolót a 

vezetőség, majd elfogadta az új, a Civil törvény szerinti és a PTK.-nak megfelelő Alapszabály 

tervezetet. A Közgyűlés második részében a tisztségviselők megválasztására került sor. A Közgyűlés 

öt év időtartamra a következő tisztségviselőket választotta meg: 

Kovács András Elnök 

Bozzai Lajos általános alelnök 

Tulok Antal gazdálkodásért felelős alelnök 

Fritz József elnökségi tag 

Horváth István elnökségi tag 

Őri Tamás elnökségi tag 

Schwahofer Károly elnökségi tag 

Szabó Béla Felügyelő bizottság elnöke 

Kovács Balázs Felügyelő bizottsági tag  

Mákos Imre Felügyelő bizottsági tag  
 

Vezetőségi ülést hat esetben tartottunk, ez több, mint az Alapszabálynak előír, azonban a 

rendezvények sokasága és a témák fontossága indokolttá tette.. 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. Kiemelt eseményként kezeltük a Szombathelyen rendezett Országos Ifjúsági 

Tűzoltó versenyt. 

Tűzoltó Szövetségünknek 2016. évben 45 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 



4 
 

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, 2016. évben is sor került a területi és a megyei hagyományos   

szabály szerinti tűzoltó versenyek megszervezésére és lebonyolítására. 

A területi versenyeinket a kirendeltségek területein, Csöngén, Vasalján  és  Peresznyén   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.   

Nagyon fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a területi versenyeken a részvétel nagyon magas, a csöngei 

versenyen 24 csapat, ifjúsági, női és férfi, Vasalján a rossz időjárási körülmények ellenére is 13 

csapat, míg Peresznyén 10 csapat mérkőzött meg a továbbjutást érő helyekért. 

A megyei tűzoltó verseny helyszínéül ez évben Csénye   került kiválasztásra. A lebonyolítás 

sikerében nagyban hozzájárultak a Csényei Önkéntes Tűzoltó Egyesület  tagjai, akik példásan 

készítették elő a pályákat, szervezték meg az egyéb kiszolgáló egységeket. A teljes tagság 

megérdemli köszönetünket, és külön köszönet és elismerés jár vezetőjüknek, Szabó Miklósnak. 

A megyei szervezésű versenyen a hagyományos  kategóriában, illetve gépjárműfecskendő szerelés 

kategóriában mérhették össze a csapatok tudásukat. 

Hagyományos vizes szerelésben 26 csapat versengett,  hat fiú, egy leány, hat  női és tizenkét férfi 

csapat.. Gépjármű fecskendő szerelésben 3 csapat versengett. 

A 26 csapatot felvonultató verseny magas színvonalú lebonyolításról tett tanúbizonyságot. 

Az év kiemelt eseménye. már ami a versenyeket illeti, a VII. Országos Ifjúsági Tűzoltó Verseny 

megszervezése és lebonyolítása volt. A szervező munka már 2015 őszén elkezdődött, ami az év 

elejével egyre intenzívebb lett. A szállás, a versenyhelyszín, az ellátás pontos helyének 

megszervezése nagyban hozzájárult ahhoz a sikerhez, amit a megye magáénak tudhat. A július 02-án 

lebonyolított országos verseny méltó volt a Vas Megyei Tűzoltókhoz. A versenyen a hazai csapatok 

mellett több külföldi, angol, szerb, erdélyi, és felvidéki csapat is megmérette magát. 

2016. november 19-én Abasáron került megrendezésre a IV. Kapocs-Kupa Országos Tűzoltó 

verseny. A rendezvényen, már hagyományosan, a kőszegi egységek képviselték megyénket. 

A Kapocs-Kupa vándorserleget, melyet a teljes verseny során a legjobb eredményt elért csapat viheti 

haza, női és férfi kategóriában egyaránt a kőszegi csapatok érdemelték ki. 

 

 

Kapcsolatok, rendezvények: 
  

A 2016. év egy jelentős eseménnyel indult, 2016. január 10-én a szlovéniai Lendván került aláírásra 

a Szlovén-Magyar Tűzoltó Szövetségek Együttműködési Szerződése, amelynek előkészítésében 

aktívan vett részt a Vas Megyei szövetség, és annak vezetése. Az aláírási ceremónián a Magyar 

Tűzoltó Szövetség elnöke mellett én is képviselhettem hazánkat.  

A Magyar Tűzoltó Szövetség vezetésével az elmúlt esztendőkben nagyon jó kapcsolatot sikerült 

kialakítani, ennek jeleként több alkalommal kaptam meghívást az elnökségi ülésekre, nem elnökségi 

tagként.  

Az év első negyedében  az elnökség több tagja vett részt az egyesületek évértékelő közgyűlésein.  



5 
 

Az elnökség képviseltette magát a március 01-i, a Polgári Védelmi Nap alkalmából az Igazgatóságon 

tartott  ünnepi állománygyűlésen, amelynek részeként felavatásra került a megyei és a járási 

mentőszervezetek címereit bemutató emlékfal. 

Március 22-én Őriszentpéteren került sor a Vas Megyei és a Muravidéki tűzoltó szövetségek 

találkozójára, ahol az  együttműködés erősítéséről egyeztettük álláspontjainkat, kifejtettük azon 

álláspontunkat, hogy a két országot elválasztó határvonal nem lehet akadálya az egymás segítésének 

baj esetén. Meghatároztuk azokat a stratégiai elemeket, amelyek segítségével még szorosabbá 

köthető az együttműködésünk.  

Május elsején részt vettünk a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság ünnepélyes 

zászlószentelésén a Székesegyházban, majd a Tűzoltóságon felavatásra került a régi felszereléseket 

bemutató emlékfal. Az emlékfal elkészítéséhez a megyei szövetség anyagiakkal is hozzájárult. 

Több, Szent Flórián napja alkalmából tartott rendezvényen vettek részt elnökségi tagjaink, 

megemlékezve védőszentünk Szent Flórián nemes alakjáról. 

Május 07én Bucsu község öltözött ünneplőbe, újjáalakult a nagy múltú tűzoltó egyesület, az 

ünnepség keretén belül felszentelésre került csapatzászlójuk. 

Ezen a napon került sor Répcevisen, Csöngén jubileumi megemlékezésre, Bozsokon pedig tűzoltó 

autók rendszerbe állítására, felszentelésére. 

Május 21-én Szalafő határában, emlékezve az öt évvel ezelőtti erdőtűzre, nemzetközi tűzoltási 

gyakorlatra került sor. Magyar oldalról öt tűzoltó egyesület, Őriszentpéter, Magyarlak, Ivánc, 

Szakonyfalu, Kondorfa  vett részt a gyakorlaton, szlovén oldalról Hodos, Dolenci, Kapornak,Salovci 

és Domonkosfa egyesületei segédkeztek. 

Külön köszönetet kell mondani az egyesületek részt vevő tagjainak,  Pajor László tűzoltó alezredes 

úrnak, Honfi Tamás tűzoltó alezredes úrnak, Zsigovits Józsefné elnök asszonynak,  Horváth István és 

Fritz József elnökségi tagoknak a magas  színvonalú szervező és lebonyolító munkájukért. 

A gyakorlat tovább erősítette a szlovén-magyar együttműködést. 

Május 28-án került megrendezésre a megyei Tűzoltó majális, ezúttal a Rohonczi úti szabadidő 

központban tartottuk a vidám, szórakoztató találkozónkat. 

Június 26-án Őriszentpéteren útba indító gyakorlattal vette kezdetét az Őriszentpéteri Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület önálló beavatkozó egységként való működése.  

A Savaria Történelmi Karneválon, első ízben a tűzoltók is megjelentek, a felvonulók a megyei 

szövetség által pályázati forrásból beszerzett korhű tűzoltó ruhákban, sisakokban jeleníthették meg a 

XX. század eleji tűzoltó technikákat. 

Október 8-án került sor a II. Tűzoltó találkozó megrendezésére Szombathely Fő terén. Az ünnepi 

gyűlést és a megye településeiről hozott földbe való faültetést megelőzte a tűzoltó és polgári védelmi 

emlékhely felavatása. 

 

 

Gazdálkodás: 
 

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

Bevételi oldalon a tervezettek nem tudtak teljességgel megvalósulni, a NEA pályázatokon továbbra 

sem sikerül eredményt elérnünk. Az év során Szombathely Megyei Jogú Város által kiírt pályázaton 

viszont sikerrel szerepelt szövetségünk, 7000 000.-Ft eszközbeszerzési forráshoz jutottunk, amiből a 

fentebb említett korhű sisakok, ruhák készültek el.  

A Belügyminisztérium költségvetéséből a tűzoltó szövetség működését finanszírozó támogatás 

változatlan volt 2016-ban is. Az 500 ezer forint működési támogatásról már 2016 augusztusában el 

tudtunk számolni. 

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

vezetőség tudott támogatót szerezni, és magánszemély támogatás is érkezett a szövetséghez. Az 

Országos Tűzoltó Verseny lebonyolításához tudtunk külön forrást biztosítani, a Magyar Tűzoltó 
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Szövetséggel közösen kidolgozott, szoros költségvetésnek köszönhetően a verseny lebonyolítását a 

tervezett költségkereten belül tudtuk tartani 

Nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy Vas Megye Közgyűlése elnökétől, Majthényi László 

elnök úrtól jelentős támogatást kaptunk, könyvek, kiadványok formájában, amit ezúton is szívből 

köszönünk. Ugyan csak kaptunk tárgyeszközöket Szombathely Megyei Jogú Város polgármesterétől, 

Dr Puskás Tivadar úrtól. 

Jelentős bevételünk származott a tagdíjakból, habár több alkalommal kellett felhívni a tagszervezetek 

figyelmét elmaradásukra, végül is majdnem minden működő tagegyesület eleget tett 

kötelezettségének. 

 

Kiadási oldalon, az előzőekben leírtak miatt, többlet támogatást tudtunk biztosítani rendezvényekre, 

egyéb eseményekre. 

A versenyek alkalmával biztosítottuk az okleveleket, serlegeket, érmeket, támogattuk az ifjúsági 

katasztrófavédelmi versenyt, az erdőtüzes gyakorlat költségeit a szövetség finanszírozta, a 

mentőszervezetek versenyét szintén jelentős összeggel támogattuk. A tagszervezeteink jubileuma 

alkalmából emléktárgyakat, okleveleket tudtunk biztosítani.  

A szövetség vezetőségének működtetéséhez a legkevesebb, szükséges ráfordítást biztosítottunk, 

hogy több maradjon a tagszervezetek támogatására. 

A gazdálkodásunkra elmondható, hogy tervezetten, a költségkereteken belül gazdálkodtunk és ennek 

eredmény eképpen a 2015-ös évhez képest többlet tartalékkal zárhattuk a 2016. esztendőt. 

. 

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

 

Pályázatok: 
 

2016-ban 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 dicséri. 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. Ez a folyamat 2016-ban sem szakadt meg, egyesületeink 

több, mint 55 millió Ft értékben kaphattak támogatást. 

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 2016. évben is várakozó listára 

került. 

A Szombathely Megyei Jogú Város által kiírt, Szent Márton emlékévhez kapcsolódó pályázatára 

szövetségünk is adott be pályázatot, és nyert el 700 000.-íft támogatást. 

A pályázati összegekről a szövetség pontosan elszámolt, minden kiíró felé. 

 

Tanfolyamok: 
 

2016. évben, saját forrás hiányában önállóan nem tudott a megyei szövetség tanfolyamokat, 

képzéseket szervezni. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó 

Szövetség által kiírt pályázat keretein belül azonban számos önkéntes tűzoltó kapott 40 órás 

alapképzést, kisgépkezelői jogosultságot igazoló bizonyítványt. 
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Összegzés: 
 

A  2016. évben 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. 

Azonban nem zárhatjuk le az évet úgy, hogy hiányosságainkról ne adnánk számot. 

Sajnos az egyesületek pontos nyilvántartása továbbra sem teljes, az elérhetőségek terén vannak 

hiányosságaink. 

Nem tudjuk napra készen kezelni honlapunkat, mint ahogy nem tudunk mindenben megfelelni a 

média, a közvélemény elvárásainak.  

Továbbra sem rendelkezünk önálló helységgel, irodával, informatikai, számítástechnikai 

eszközökkel.  

nem tudtunk elég hangsúlyt fektetni az ifjúság megszólítására, ebben nem tudunk elég segítséget 

nyújtani tagszervezeteinknek. 

Sajnos csökkent a tárgyévben is a működő egyesületek száma, ugyanakkor jelennek meg újak, 

alakulnak újjá egyesületek, akik erősítik a megye tűzoltó mozgalmát. 

 

 

Végezetül szeretném megköszönni minden önkéntes és hivatásos állományú  tűzoltónak, 

katasztrófavédelmi szakembernek a 2016. évi önzetlen, áldozatos  munkáját. 

 

Kérem, beszámolómat megvitatás után elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

 

Szombathely, 2017. február 25. 

          

 

 

 

Kovács András 

                   elnök 

 

 

 

A Beszámolót a Küldött Közgyűlés 2017. február  25.-én a …../KGY/2017 számú határozatával 

elfogadta. 

 

  

 

 

Ellenjegyezte: 
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           Bozzai Lajos                Tulok Antal 

               alelnök                    alelnök 

 

 

 

I. számú melléklet: 

 

 

BEVÉTELEK összeg összeg 

Előző évi maradvány 350000 185655 

BM (MTSZ-OKF) pályázat 500000 500000 
Pályázat 1000000 700000 
Tagdíj 650000 597000 
Tűzoltó verseny nevezési díjak (szakmai) 150000 125000 

Egyéb bevétel 350000 311548 

      

ÖSSZESEN 3000000 2419203 

    KIADÁSOK összeg összeg 

Képzés, továbbképzés 100000 0 

  Oktatás-Továbbképzés 100000  0 

Versenyek, rendezvények 1200000 763062 

  

Flórián napi rendezvény, Tűzoltó találkozó 450000 57930 
Tűzoltó versenyek 400000 297282 

Jubileumi rendezvények tagegyesületeknél 100000 117915 
Reprezentáció (közgyűlés) 150000 136425 
Vezetőségi ülések 20000 20160 
Szakmai szimpóziumok 80000 133350 

Működési kiadások 1200000 1455706 

  

Versenyfelszerelés 50000 57627 
Könyvelő 100000 0 

Posta irodaszer 150000 68277 
Üzemeltetés, útiköltség 300000 147728 
Ifjúsággal kapcsolatos kiadások 250000 30000 
MTSZ tagdíj 50000 50000 
Bankköltség 50000 34640 

Egyéb kiadások 250000 1067434 

Maradvány 500000 200435 

  ÖSSZES KIADÁS 3000000 2218768 

 

 

 


