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Bevezetés

A Marcali }íivatásos Tűzoltó-parancsrrokság (továbbiakban Marcali IIT'P) működése a 2015-
ben a íinomlrangolások és az új szabályzőknak köszönlretően a kieg,vensírlyozt'ltt:abbávált,
A tűzesetek és műszaki mentések szétmának alakulását befolyásoló tényezők elsősorban az
időjárási viszonyok a működési területen. Téli hónapokban az időjárás, útviszonyokat
befolyásoló hatása jelentkezik a területen átha\adő M7-es 7-es, 68-as, 61-es, 76-os közutak
vonatkozásában.
Marcali vonatkozásában gondolni kell az idegenforgalmi hatásokra is, részben a Balaton part

megsokszorozódott létszárna terén, részben a területen áthaladő útvonalak M7,7-es,68-as,
6 1 -es 76-os megnövekedett forgalmából adódóan.
Önkéntes tt.zoltő egyesületek területén az önállő beavatkozási képesség irányába történő
fejlesztés volt a fő feladat.
A megelőzést szem előtt tartva történt a tűzoltóink felkészítése az aktuális feladatok végrehaj-
tására. amelynek köszönlretóen 2015-ben a káresetek száma további csökkenést nrrrtat. Ki-
emelt figyelmet fordítottunk a karesetek során készített káreseti adat-gyűjtőlapok adattartal-

mára, valamint a jelentősebb káresetek feldolgozásara.

1. ATűzowó-pan q.NcsNoKsÁc Álrn r vű,eznrr FELADAToK

T űzoltás, műszaki mentés

A20I5. évben 235 esetben riasztották M li HTPa lvlarca

Tűzeset 110

Műszaki mentés 125

B eav atkozást i génylő e semény 206

kiérkezés előtt felszámolt 9

Téves jelzés l8
Utólagos jelzés 2

Yonulási adatok 201S-ben

A Marcali HTP a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat Böhönye Önkormányzati
Tűzoltósággal (továbbiakban: Böhönye Ötn;, valamint 7 tűzoltő egyesülettel
(Balatonkeresztúr-Balatonmáriafiirdő, Böhönye, Kéthely, Nagyszakácsi, Fonyód, Öreglak,
Somogyvar) közösen |átla eI.
Beavatkozást igénylő káreset 206 esetben történt. 9 esetet a tűzoltő egységek kiérkezése előtt
felszámoltak, szándékosan megtévesztő jelzés a 2015-ös évben nem adtak. A téves jelzések
szétma 18, míg 2 esetben fordult elő utólagos tűzjelzés. A 110 tűzesetből, amelyhez vonult a
Marcali HTP, szabadtéren 34, épületben29, közlekedési eszközben 3 alkalommal következett
be tűzeset.
A műszaki mentések esetszáma 125 volt, ebből közúti baleset 49, viharkér 32, fakidőlés 20,
gézvezeték sérülés 5, szén-monoxid-mérgezés 4 esetben történt.
A Marcali HTP működési területén l2kéményíűz volt 2015-ben, amely az előző év adataihoz
képest emelkedést mutat.
A megyei műveletirányítás hatékony működésének, a megelőző munkának, illetve a lakosság
megfelelő tétlékoztatásának köszönhetően a vonulási számok és a szándékosan megtévesztő
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jelzések száma is csökken. Itt visszatartó erő a kiróható bírság összege és a megtévesztő
jelzést adó személy beazonosíthatósága.
A Marcali HTP 41 településen végzí a tűzoltási és műszaki rnentési feladatokat. A
kárfelszámolást hatékorryságra törekedve. a jogszabii|lyoknak nregfelelően hajtottuk végre. A
2015. év kiernelkeclőbb káresete atlgusztus 17-én Balatonkeresztúr- Balatonmáriafürdőn
bekövetkezett ,,villám" érviz. A gyors és szakszerű beavatkozásrrak köszönhetően, a

kiérkezést követően megakadályoztuk a helyi ingatlanokban a jelentősebb kár bekövetkezését.

Az esetről tanulmány készült, mivel a helyi gyermektáborból 100 fő kimenekítésre került. Az
esemény alkalmával személyi sérülés nem történt viszont anyagi kar keletkezett.

Működési terület

Település Tűzeset Műszaki Mentés

Balatonfenyves J l

2. Balatonkeresztúr 2 l7
Balatonmáriafurdő 6 4

4. Balatonújlak l lI
5. Böhönye 4 22

6. Buzsák 4 0

7. Csömend 0

8. Fonvód 0 l6

9. Főnyed 0 0

l0. Gadány 4 2

ll Gyugy I 0

12. Hács 0 0

13. Hollád 0 l

14. Hossávíz 0

15. Kelevíz l

16. Kéthely 6 7

|,7. Kisberény l

18. Lengyeltóti 2 f

19. Libickozma 0 l

20. Marcali 37 36

21 Mesáegnyő 2 J

Település Tűzeset Műszaki Mentés

22. Nagyszakácsi 2 6

23. Nemeskisfalud 0 l

24. Nikla 2 1

25. ordacsehi 3 0

26. öreglak 7 l

2,7. Pamuk 0 2

28. pusáakovácsi 2

29. Sávoly J J

30. Somogyfajsz l 2

31 Somogysámson 6

32. Somogyszentpál .) 6

JJ. Somogyvámos 2 0

34. Somogyvár 5

35. Somogyzsitfa 0 J

36. Szegerdő 0 l

3l. Szenyér 0 2

38. Szőlősgyörök l

39. Tapsony 2 0

40. Táska l

4l Tikos 0 0

Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

A Marcali HTP vonatkozásában 2015. év során 56 alkalommal került sor ellenőrzésre

célellenórzések és utóellenőrzések formájában. Az ellenőrzések során ellenőrző
gyakorlatokat, helyismereti gyakorlatokat és szituációs gyakorlatokat, munkára képes

áilapotot, képzést, napirendei, rezsim ellenőrzést végeztek. Április 24.-én a Marcali
Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakmai vetélkedőt szeívezett a Marcali HTP szolgálati
csoportjai és a Böhönye ÖtP részére. Katasztrőfa felszámolási- és együttműködési
gyakorlatra került sor Balatonszentgyörgyön és Szenyérben a társszervek (Rendőrség, OMSZ,
1-olgárőrseg, Polgári Védelmi Parancsnokság, Közbiztonsági referens, Önkormányzat)
bevonásával.



1. KESZENLETI JELLEGU SZO_LGALAT

Tárg"vi Feltételek
A munkafeltételek területén hatalmas előrelépést jelentett új tűzoltőlaktanya épület, ami
hosszútávra megoldást jelent a megfelelő munkakörülmények, oktatások terén. Az egyéb
títr gy i fe ltéte l ek a s zere k, eszkö zellátotts ág he lyzete :

Szerállomány
A Marcali HTP-n 2015-ben készenlétben tartott járművek:
1 db gépjárműfecskendő lkészenléti szerl
1 db tartalék gépj árműfec skendő/Me gyei -tartalék/
I db vízszáIlitő
1 db magasból mentő
1 db erdőtüzes /speciális gépjármű/
1 db gyorsb eav atkoző l páIy al
I db tűzo|tás-vezetői gépjarmíil LADA NIVA/
1 db utánfutó ruFO/ műszaki mentéshez veszélyes anyagos balesetekhez

Védőruháko védőeszközök
A Marcali HTP állománya rendelkezik az előírásoknak megfelelő védőeszközökkel,
védőruhákkal. Az ellenőrzések során nagy hangsúlyt fektetttink az állomány egyéni
védőeszközeinek ellenőrzésére, szükség szerint tisztitásra, javításra, pótlásra. Egyéni
védőeszközökkel való ellátottság me gfelelő.

Tűzvédelmi feladatok
A tűz és káresetek felszámolása, a hivatásos állomány képzése, gyakoroltatása mindennapi
feladat. Ezen feladatokon kívül, az állomány részt vesz az önkormányzati és önkéntes

tűzoltók képzésében, ellenőrzésében és amegelőző, hatósági munkában egyarint. Tűzvédelmi
célellenőrzéseket a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztáIyával, közösen
végeztük az évben. Helyismereti begyakorlő, szituációs begyakorló és ellenőrző gyakorlatok
során, az általunk felkeresett létesítményekben fokozott figyelmet fordítottunk a tűzvédelmi
szabályok betartatásáta a léte sítmények me gi smeré sére.

A vonulási idő csökkentése, valamint a lakosság btztonságának erősítése érdekében, a Marcali
HTP mtíködési területén találhatő önkéntes tűzoltő egyesületek működését segítettük,

fejlesztésüket fő feladatként kezeltük. Ezen egyesületeket képezve, fejlesztve, pályénatokon
segítve javítottuk a beavatkozó képességüket, eszközel|átottságukat. Június hónapban
megkezdte önálló beavatkozó működósét a Szőkedencsi Polgárőr és Tűzoltő Egyesület.
Együttműködési megállapodásunkat aktualizáltuk, a benne foglaltakat betartjuk, betartatjuk.
Havonta hír,.tuk értekezletre az egyesületek vezetőit, ahol az általuk je|zett problémákat
megvitattuk és az aktuális feladatokat meghatároztuk részükre. A 2015. évben két pályázaton
összesen közel 2,6 milliő értékben jutottak eszközöIrhöz,képzéshez az említett egyesületeket.

Potgári védelmi feladatok
A 2015. évben a Marcali HTP a polgári védelmi feladatait többnyire a katasztrőfavédelmi
megbizottvégezte a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelőjének
szakmai irányításával. A lakosságtájékoztatás visszatérő, csaknem állandó feladatot jelentett -
rendkívüli téli időjárás, hőségriadó, stb. - ennek sikeres megvalósításéútoz a Marcali
Katasztrőfavédelmi Kirendeltség illetékességi területéhez tartoző önkormányzatol<kal, a

közbiztonsági referensekkel állandó, élő kapcsolat kialakítására volt szükség. A megfelelő és

minél szélesebb köní tájékoztatás érdekében elengedhetetlen volt a szoros együttműködés a

'::,,1 .ai§
i,.



közigazgatási vezetőkkel, köznevelésben résztvevőkkel, oktatási intézményekkel,
közitúézményekkel, gazdálkodő szervezetekkel. polgári védelmi szervezetekkel. A lakosság
katasztrófavédelmi felkészítésében részt vett a katasztrőfavédelmi megbizott és a Marcali
HTP állománya. A megkötött megállapodások alapján a közösségi szolgálat teljesítéséhez
biztosított lehetőséget a Marcali HTP három oktatási intézmény diákjainak:

- Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasógi Szakközépiskola és Kollégium
- Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola
- Marcali Szakképző Iskola.

A hagyományőrző verseny szervezésében és lebonyolításában is részt vettek a közösségi
szolgálatos diákok.
2015. évi nyári tanítási szünetben 1 alkalommal szerveztünk 40 őrástűzoltó alaptanfolyamot
23 fő részvételével.
Az elméleti oktatások mellett gyakorlati bemutatót, képzést is kaptak a diákok és betekintést
nyerhettek - káresetek kivételével - a tűzoltóság mindennapos feladataiba is.

A 2015-ös évben ellenőrzésre került az Eurőpai Unió Nitrát irányelveinek megvalósulása,
amelyet a Marcali HTP állományáből a katasztrőfavédelmi megbizott végzett előzetes
ütemterv alapján.

Téli felkészüléssel kapcsolatos ellenőrzések
Novemberben részt vettünk a Magyar KözűtNonprofit Zrt.,Marcali Üzemmérnökségén, a téli
gépszemlén, majd az azt követő pót gépszemlén is. Kockázati helyszíni célellenőrzésre került
sor a 7-es, 68-as számú főúton a téli közlekedési viszonyokra történő felkészülés tekintetében
(hófogóhálók kihelyezése, érdesítő anyag kihelyezése stb.). Pontosításra kerültek a települé-
seken kijelölt melegedő, illetve elhelyezési lehetőségek az izetneltetést biztosító személyek
elérhetőségei, valamint a lebiztosított munkagépek üzembentartóinak elérhetőségei.

Vízügyi ellenőrzések
Az illetékes Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ütemezése alapján a Marcali
Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Marcali HTP a20I5. évben vízijgyi felügyeleti el\enőrzé-
seket hajtott végre.

Társszervekkel történő együttműködés tapasztalatai
Rendőrséggel együttműködve több alkalommal végeztünk kútszívatást, bűnjelkiemelést.
S zakoktató segítsé gével a gépj árm úv ezetők KRE S Z képzé sben ré szesültek.
Atmenetileg a marcali tűzoltólaktartyáhan kerültek elhelyezésre a mentőszolgálat
munkatarsai. Ez idő alatt több esetben került sor, közös képzésre, gyakorlatra, amelyen a
rendőrség munkatársai is részt vettek.
Mentőszolgálat kérésére vonultunk több alkalommal, idős egyedülálló beteghez, aki nem
tudott ajtót nyitni, vagy az ingatlanon belül úgy sérült meg, hogy nem tudták megközelíteni,
nem bírták el. A sárban elakadt mentőgépjármű mentésében is számíthattak ránk a mentős
kol1égák.

Gyakorlatok, Oktatás, Képzés, Sport
A szakmai kihívásoknak való megfelelés szükségessé teszi, hogy folyamatosan képezzik
magunkat. Ennek keretében az éves képzési tervünket teljesítettük. A gyakorlatok számát a
meghatározott szint felett terveztik, így állományunk több létesítmény helyszínén jelent meg
helyismereti gyakorlaton és végzett szituációs begyakorló gyakorlatot. A felkészültséget
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bizonyítja, hogy a káresetek során a beavatkozők szakrnai hibát nem vétettek, illetve
hiányosság miatt gyakorlat ismétlésre nem volt szükség. A gépjárművezetők számára előírt
képzéseket megtartottuk, valamint az időjarás- jelentette veszélyel<re, váItozásokra több
alkalommal kiegészítő képzést tartottunk. A szükséges vezetési gyakorlatok teljesítése
megtörtént. A ftzikat kondíció biztosítása érdekében ügyelünk a sportfoglalkozások
megtartására. Az új laktanyában biztosított a katasztrőfavédelmi versenysportra történő
felkészülés feltétele, ezáltal a 2015-ös évben a Marcali HTP állományára részére hétzi
tűzoltósport-verseny.t szerveztünk,

Ügyeleti tevékenység
A Marcali HTP ügyeleti feladatait a szabályzók szerint végrehajtotta. A hivatali munkaidőben
közreműködik az ügyfélfogadási feladatokban, valamint teljesíti jelentési, adatszolgáltatási
kötelezettségeit.
Az íj laktanyában a híradó-ügyelet a mai modern követelményeknek teljes mértékben
megfelel, amely alkalmas a tömeges jelzések hatékony kezelésére is.

Böhönye ÖtP-nOt v égzettfelügyeleti tevékenysé g
A Böhönye ÖtP parancsnoka a Marcali HTP parancsnoka által tartott havi értekezleteken
tészt vesz, beszámol a végrehajtott feladatokról és meghatározásra kerülnek a Böhönye Ött-
re vonatkozó következő időszaki feladatok. Havonta ellenőrzésre kerül a múködtetéshez
felhasznáIt állami normatíva elszámolása. Ellenőrzések során feltárt hiányosságok
kiküszöbölésére minden esetben intézkedési terv készült, amelynek visszaellenőrzése
folyamatos,

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületeknél végzett felügyeleti tevékenység
A Marcali HTP működési teruletén Kéthely, Balatonkeresztúr-Balatonmáriaflirdő, Fonyód,
Nagyszakácsi, Öreglak, Somogyvár, Böhönye településeken működnek önkéntes tűzoltő
egyesületek, amelyek 10 település védelmét szolgáIlák.

Az együttműködési me gállapodásban vállalt települések:
Fonyód ÖrE - Fonyód település közigazgatási területén
Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő oTE Balatonkeresáúron és
Balatonmáriafiirdőn
Kéthely Örn - Kéthely településen
Somog5,.vár PTE - Somogyvár, Somogyvámos, Pamuk településen
Öreglak Örn - Öreglak településen
Nagyszakácsi ÖTE - Nagyszakácsi településen
Böhönye ÖrP - Böhönye településen

Az összefogás, csapatépítés, szakmai fejlődés érdekében az önkéntes tűzoltóverseny
előkészítését, lebonyolítását elvégeztük.
2015-ös évben Szőkedencs PTE megszerezte a jogosultságot az önállő beavatkozáshoz. Ezzel
is növelve a Marcali HTP működési teruletén található települések biztonságát. A 2016-os év
célkitűzése Somogyszentpál ÖtE trjraindítása, illetve Fonyód ÖTE-vel I-es kategóriás
együttműködési megállapodás me gkötése.

Hagyományőrzés
Vésén megrendezésre kerülő hagyományőrző kocsifecskendő versenyen részt vett a Marcali
HTP állománya.
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Balatonberényben önkéntes túzoltő versenyt szerveztünk a Somogy Megyei
Tűzoltószövetséggel közösen.
Az e|őző évek hagyományát folytatva 2015. évben a Somogyí Túzoltő Hagyományőrző
Egyesült Marcali tagcsoportja a Somogy Megyei Katasztrőfavédelmi lgazgatősággal közösen
2015. augusztus 15-én ismételten nagy sikerrel megszervezte a IX. Marcali Tűzoltő
Hagyomanyőrző Kocsifecskendő Versen}.t 8 csapat részvételével a varosi fiirclő területén.
Felnőtt ferfi kategóriában 6 csapat, gyermek és szenior kategóriában 1-1 csapat képviseltette
magát a megmérettetésen. Atömlőhúzó versenlt a Marcali HTP állománya megnyerte.

A Marcali HTP 2015. évi munkavédelmi he|yzetértékelése
A20I5. évben a munkavédelmi feladatokat a vonatkoző szabályzatok szerint végeztiúk. Az
elmúlt évben a BM OKF részéről munkavédelmi ellenőrzésre nem került sor, a Somogy
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkavédelmi felügyelője egy alkalommal tartott
munkavédelmi bejárást, melynek során hiányosság nem állapított meg.

Az egyéni védőeszközze| tőrténő ellátás helyzete, értékelése
A készenléti szolgálatot ellátó hivatásos állomány rendelkezik az előírt védőeszközökkel.
A rendelkezésre állő egyéni védőeszközök kielégítik a jogszabályokban előír1
követelményeket.

A fo glalkozás-egészségü gyi szolgáltatás
2015. évben a készenléti állomány mindhárom csoportjában oktatásra került azűjraélesztés és

mesterséges lélegeztetés ,,Ambu baba" használatával. Aképzést a mentőszolgálat munkatársai
tartották a Marcali HTP-n az elsősegélyládák biztosítottak a szerekben és a laktanya
el ső se gélynyúj tó helyi sé géb en e gy ar ánt, érvénye s sé gük i s me gfelelő.
A HTP-n 2015. évben is megtörtént az időszakos orvosi vizsgálat, amelyet a Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatőság foglalkozás egészségügyi szakorvosa végzett el és a
megj elent tűzoltók valamennyien alkalmasnak bizonyultak.
2015. év során a flzikai szintfelmérésen részt vettek közül szintén mindenki teljesítette a
megfelelő szintet,

parancsnoki munka
A 2015. évben is kiemelt figyelmet fordítottunk a, ü szolgáIati törvény (Hszt.) hatályba
lépésével járő váItozásokra. Folyamatosan koordináltam a nyilvántartásokat, a túlszolgálatok
alakulását, továbbképzési lehetőségeket.
Működtettük avezetői fórumrendszert, amely nélkülözhetetlen színtere avezetői munkának, s

alapjaazáI\ománymegfelelőtájékoztatásának.
A beszámoló időszakában a munkaköri leírások azúj Űgyrend kiadását követően átdolgozásra
kerültek.
Az teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatok, a minősítésekkel együtt határidőre
végrehajtásra kerültek, beleértve az év közbeni beosztásváltozásokat is.
Részt vettünk különböző rendezvényeken képviselve a kirendeltséget (Kaposvár HTP 140
éves jubileum, Böhönye ÖtE jubileum, Somogy Megyei Túzoltőszövetség küldött közgyűlés,
ÖtE tOzgyűlések, kismotorfecskendő szerelő versenyek, megyei szakmai vetélkedő).
A beszámoló időszakában alkoholos befolyásoltságot atűzoltőságon nem tapasztaltunk.

Megelőzési célt szolgáló rendezvények
A tavaszi és nyári vegetációtüzek megelőzése érdekében, a kerti hulladékok szabadtéri
égetésének szabályaíből, valamint vágástéri hulladékégetés szabályaiból tájékoztatő anyagot
állítottunk össze, amely a Böhönye ÖTP részére, valamint a tűzoltó egyesületek és a
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közbiztonsági referensek részére megküldésre került. A Marcali HTP állományát
folyamatosan felkészítettük, illetve Üámonkérttik a jogszabályokban előirt hatósági
feladatukból.
Május 31-én ,,Nyitott szertár" elnevezéssel gyermeknapi rendezvényt szerveztünk, majd
június 6-án ,,Kétkeréken a város" elnevezésű városi rendezvényben, vállaltunk szerepet
amelynek egyik állomása volt a ttuoltőság.
Balatonkeresztúron és Mesztegnyőn tűz- és katasztrófavédelmi héten ismerkedhettek meg a
gyermekek a tűzo\tő ság tevékenysé gével.
A szabadtéi tizek, kéménytüzek, beavatkozások alakulását a mellékelt diagramok
szemléltetik.

Marcali, 2016. március 20.
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Tűzesetek-M űsza ki mentések megoszlása
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Beavatkozások mócija
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