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Bevezetés
A Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működése a 2017-es évben a kiegyensúlyozottság, stabilitás jellemezte.
A tűzesetek és műszaki mentések számának alakulását befolyásoló tényezők elsősorban az
időjárási viszonyok. Téli hónapokban az időjárás, útviszonyokat befolyásoló hatása
jelentkezik a területünkön áthaladó M7-es 7-es, 68-as, 61-es, 76-os közutak vonatkozásában
Marcali vonatkozásában gondolni kell az idegenforgalmi hatásokra is, részben a Balaton part
nyáron megsokszorozódott lélekszáma miatt, részben a területen áthaladó útvonalak
megnövekedett forgalmából adódó esetszám növekedés miatt.
Önkéntes tűzoltó egyesületek területén az önálló beavatkozási képesség irányába történő
fejlesztés volt a fő feladat, Somogyszentpál ÖTE tekintetében tárgyalásokat folytatunk az újra
alakulás tekintetében.
A megelőzést szem előtt tartva, készítettük fel a tűzoltóinkat az aktuális feladatok végrehajtására. Kiemelt figyelmet fordítottunk a káresetek során készített káreseti dokumentációk, adattartalmára, valamint a „jelentősebb” káresetek feldolgozására. Szükség szerint a kárfelszámolás-vezetőinek szakmai iránymutatása a káresetek felszámolása során felmerülő kérdésekkel
kapcsolatban telefonos kapcsolat útján való segítése lényeges eleme a vezetői tevékenységnek.
A Marcali HTP által tartott vezetői fórumokon, a tűzoltósági-felügyelő és a kirendeltségvezető alkalomszerűen részt vett.
A TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG ÁLTAL VÉGZETT FELADATOK
Tűzoltás, műszaki mentés
A 2017. évben 365 esetben került riasztásra a Marcali HTP.
2017

Tűzeset
Műszaki mentés

223
142

Beavatkozást igénylő esemény

308

Téves jelzés
Utólagos jelzés

38
1

Vonulási adatok 2017-ban
A Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: Marcali HTP) a tűzoltási és
műszaki mentési feladatokat Böhönye Önkormányzati Tűzoltósággal (továbbiakban: Böhönye
ÖTP), valamint 8 önkéntes tűzoltó egyesülettel (Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő,
Böhönye, Kéthely, Nagyszakácsi, Fonyód, Öreglak, Somogyvár, Somogyszentpál) látja el.
Beavatkozást igénylő káreset 308 volt. 4 esetben szándékosan megtévesztő jelzés érkezett a
hívásfogadó központba. A téves jelzések száma 38, míg utólagos tűzeset 1 esetben fordult elő.
A 223 tűzesetből, amelyhez vonult a Marcali HTP, szabadtéren 24, épületben 40, közlekedési
eszközben 5 alkalommal volt.
A műszaki mentések esetszáma 125 db, ebből közúti baleset 46, viharkár 16, fakidőlés 39,
gázvezeték sérülés 3, szén-monoxid mérgezés 1 esetben történt.
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Kéménytűz a Marcali HTP működési területén 6 db, amely a tavalyi előtti év adataihoz képest
csökkent. 2017 évben az előző évhez hasonlóan a szabadterületi tüzek megelőzésében
bevonásra került a Marcali Rendőrkapitányság az ismétlődő tűzesetek helyszínein a fokozott
jelenléttel. (Marótpuszta, Marcali, Dózsa Gy. u., Kisperjés). A 2018-as évben a vonulások
száma növekedést mutatot.
A riasztási fokozatok az alábbi táblázatban szereplő adatok szerint alakultak:

I.
II.
III.

2017
tényleges riasztási fokozatok
359
3
2

1. számú melléklet / összehasonlítás az előző évek adataival/
A Marcali HTP 41 településen végzi a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A
kárfelszámolást hatékonyságra törekedve, a jogszabályok szerint hajtottuk végre. A 2017. év
kiemelkedőbb káresetei:
Marcali DM tűzeset,
Marcali, Múzeum köz, tűzeset,
Kelevíz, Léhner Major, tűzeset
Marcali Külterület Saubermacher, tűzeset.
A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően, személyi sérülés nem történt, a tűz
tovább terjedését megakadályoztuk. Az események alkalmával azonban jelentős anyagi kár
keletkezett.
Működési terület
Település

Tűzeset Műszaki Mentés

Település

Tűzeset Műszaki Mentés

1. Balatonfenyves

2

3

22. Nagyszakácsi

2

3

2. Balatonkeresztúr

5

8

23. Nemeskisfalud

0

0

3. Balatonmáriafürdő

1

4

24. Nikla

3

0

4. Balatonújlak

2

6

25. Ordacsehi

0

1

5. Böhönye

0

0

26. Öreglak

3

4

6. Buzsák

6

3

27. Pamuk

0

5

7. Csömend

2

2

28. Pusztakovácsi

6

8

8. Fonyód

4

1

29. Sávoly

3

3

9. Főnyed

1

3

30. Somogyfajsz

0

2

10. Gadány

6

6

31. Somogysámson

10

0

11. Gyugy

1

0

32. Somogyszentpál

12

11

12. Hács

0

0

33. Somogyvámos

1

1

13. Hollád

4

1

34. Somogyvár

7

9

14. Hosszúvíz

0

0

35. Somogyzsitfa

3

5

15. Kelevíz

3

5

36. Szegerdő

1

1

16. Kéthely

2

10

37. Szenyér

0

1

17. Kisberény

1

0

38. Szőlősgyörök

1

0

18. Lengyeltóti

3

0

39. Tapsony

2

0

3

19. Libickozma

0

1

40. Táska

1

1

20. Marcali

42

60

41. Tikos

0

0

21. Mesztegnyő

2
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Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések
A Marcali HTP vonatkozásában 2017. év során 183 alkalommal került sor ellenőrzésre
utóellenőrzések, célellenőrzések, valamint szemlék formájában. Az ellenőrzések során
ellenőrző gyakorlatokat, helyismereti gyakorlatokat és szituációs gyakorlatokat, munkára
képes állapotot, képzést, napirendet, rezsim ellenőrzést végeztek. Megtartásra került a Marcali
Kirendeltség szervezésébe 2 db. ellenőrző gyakorlat Tapsony és Somogyszentpál
közigazgatási területén a társszervek (Rendőrség, OMSZ, Polgárőrség, Polgári Védelmi
Parancsnokság, Közbiztonsági referens, Önkormányzat) bevonásával. A gyakorlatok mind a
két esetben megfelelő minősítést kaptak.
Felkészültünk a felsőbb szintű ellenőrzésekre, - júniusban Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság tartott irányítószervi ellenőrzést a tűzoltóságon, szeptemberoktóber hónapban pedig a BM OKF átfogó ellenőrzést a megyében.
KÉSZENLÉTI JELLEGŰ SZOLGÁLAT /SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK/
Személyi feltételek
A Marcali HTP rendszeresített létszáma 2017.-os évben állománytábla szerinti létszám 57 fő
hivatásos.
2017. évben a Tűzoltó II. moduláris képzésre 1 fő beiskolázás megtörtént.
Mindezek mellett az egyes szakterületek az OKF és megyei igazgatóság által meghatározott
szakmai képzéseken, berendeléseken vettek részt.
Megszerveztük az állomány gyermekei részére a Mikulás ünnepséget, a nyugdíjasok részére
pedig a nyugdíjas találkozót ahol tájékoztattam nyugdíjasainkat a 2017-es évben végzett
tevékenységükről.
Gazdasági szakterület
A gazdasági szakterület feladatait a humán előadó és műszaki biztonsági tiszt együttesen hajtja végre, a területi szerv irányításával. A gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások és dokumentumok vezetése és naprakészen tartása a vonatkozó előírásoknak megfelelően történik.
Folyamatos a kapcsolattartás az Somogy MKI Gazdasági igazgató-helyettesi szervezettel.
Tárgyi feltételek
A munkafeltételek területén hatalmas előrelépést jelentett az új tűzoltólaktanya épület, ami
hosszútávra megoldást jelent a megfelelő munkakörülmények, oktatások terén December
hónapban készenlétbe helyeztük az új R16-os Rába gépjárműfecskendőt.
Védőruhák, védőeszközök
A Marcali HTP állománya rendelkezik az előírásoknak megfelelő védőeszközökkel,
védőruhákkal. Az ellenőrzések során nagy hangsúlyt fektettünk az állomány egyéni
védőeszközeinek ellenőrzésére, szükség szerint tisztításra, javításra, pótlásra. Egyéni
védőeszközök ellátottsága megfelelő.
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Tűzvédelmi feladatok
A tűz és káresetek felszámolása, a hivatásos állomány képzése, gyakoroltatása mindennapi
feladat. Ezen feladatokon kívül, az állomány bevonásra kerül az önkormányzati és önkéntes
tűzoltók képzésébe, ellenőrzésébe és a megelőző, hatósági munkába egyaránt. Tűzvédelmi
célellenőrzéseket a Marcali KvK hatósági osztályával, közösen végeztük az évben.
Helyismereti begyakorló, szituációs begyakorló és ellenőrző gyakorlatok során, az általunk
felkeresett létesítményekben fokozott figyelmet fordítottunk a tűzvédelmi szabályok
betartatására a létesítmények megismerésére. Az állomány Marcali HTP működési területén
havi 10 tűzcsap ellenőrzést végzett. A hibás, nem megfelelő tűzcsapokat jeleztük a szolgáltató
felé, akik visszatájékoztatással jelezték a megszüntetett hibákat.
A lakosság elérési idejének csökkentése, valamint biztonságának erősítése érdekében, a
működési területünkön található önkéntes tűzoltó egyesületek működését segítettük. Ezen
egyesületeket képezve, fejlesztve, pályázatokon segítve javítottuk a beavatkozó képességüket,
eszközellátottságukat. Együttműködési megállapodásunkat aktualizáltuk, a benne foglaltakat
betartjuk, betartatjuk. A havi értekezletekre meghívást kaptak az egyesületek vezetői, ahol az
aktuális feladatok meghatároztuk, az általuk jelzett problémák megvitattuk. A 2017. évben 7
egyesület sikeresen pályázott a BM OKF által kiírt pályázaton.
2017-es év fő célkitűzése volt a Somogyszentpál ÖTE újraindulásának segítése, amely
megvalósult.
Polgári védelmi feladatok
A 2017. évben a Marcali HTP a polgári védelmi feladatait többnyire a katasztrófavédelmi
megbízott végzi a Marcali KVK polgári védelmi felügyelőjének szakmai irányítása,
útmutatása mellett. A polgári védelmi felügyelő által meghatározott feladatok a
tűzoltóparancsnokkal történt egyeztetés után kerültek végrehajtásra.
A lakosság tájékoztatás visszatérő, csaknem állandó feladatot jelentett – rendkívüli téli
időjárás, hőségriadó miatt – ennek érdekében a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség
illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, a közbiztonsági referensekkel állandó,
élő kapcsolatot alakítottunk ki. A tájékoztatás megfelelő és minél szélesebb körű végrehajtása
érdekében szükség volt a közigazgatási vezetőkkel, köznevelésben résztvevőkkel, oktatási
intézményekkel, közintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel, polgári védelmi
szervezetekkel a folyamatos kapcsolat megteremtése. A lakosság katasztrófavédelmi
felkészítésének végrehajtásába a kirendeltség által bevontuk a katasztrófavédelmi megbízottat
és a Marcali HTP állományát. A közösségi szolgálat letöltésére adott lehetőséget a Marcali
HTP három oktatási intézmény diákjainak:
-

Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiummal
Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

A közösségi szolgálat végrehajtására legtöbbször a Marcali Hivatásos Tűzoltóság laktanyában
került sor. A tanév vége előtt megkezdődtek a nyári 40 órás tűzoltó tanfolyam előkészületei,
amelyen nagy részben a Marcali Gimnázium diákjai teljesítették a közösségi szolgálatukat, 4
fő részvételével, mintegy 80 órát teljesítve. 2017. évi nyári tanítási szünetben közösségi
szolgálatosok részére 1 alkalommal tartottunk 40 órás tanfolyamot. A tanfolyam időpontjának
megválasztása elsősorban a vonulós állomány képzési szünetét figyelembe véve történt.
Az elméleti oktatások mellett gyakorlati bemutatót, képzést is kaptak a diákok és betekintést
nyerhettek – káresetek kivételével – a tűzoltóság mindennapos feladataiba is.
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Téli felkészüléssel kapcsolatos ellenőrzések
Novemberben részt vettünk a Közút Nonprofit 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 keretein belül
(hófogóhálók kihelyezése, érdesítő anyag kihelyezése stb.). Pontosítottuk a településeken kijelölt melegedő, illetve elhelyezési lehetőségeket az üzemeltetést biztosító személyek elérhetőségét, valamint a lebiztosított munkagépek üzembentartóinak elérhetőségeit.
Vízügyi ellenőrzések
A Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság feladatszabása alapján a Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évben vízügyi felügyeleti ellenőrzéseket hajtott végre, a
katasztrófavédelmi megbízott és a polgári védelmi felügyelő által, 5 esetben. Az ellenőrzéseket két ütemben, 4 témakörben (gyógyfürdő, árok-csatorna, ivóvíz ellátás, szennyvíztisztító
telep) hajtottuk végre.
Társszervekkel történő együttműködés tapasztalatai
Rendőrséggel együttműködve több alkalommal végeztünk kútszívatást, bűnjelkiemelést.
Szakoktató segítségével a gépjárművezetők KRESZ képzésben részesültek.
Mentőszolgálat hívására 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.
Társszervekkel történő együttműködésünk megfelelőre értékelhető.
Gyakorlatok, oktatás, képzés, sport
A szakmai kihívásoknak való megfelelés szükségessé teszi, hogy folyamatosan képezzük
magunkat. Ennek keretében az éves képzési tervünket teljesítettük. A gyakorlatok számát a
meghatározott szint felett terveztük, így állományunk több létesítmény helyszínén jelent meg
helyismereti gyakorlaton és végzett szituációs begyakorló gyakorlatot. A felkészültséget
bizonyítja, hogy a káresetek során kollégáim szakmai hibát nem vétettek, illetve hiányosság
miatt gyakorlat ismétlésre nem volt szükség. Az előírt - gépjárművezetők számára tartandó –
képzést megtartottuk, valamint az időjárás okozta veszélyekre, változásokra több alkalommal
kiegészítő képzést tartottunk. A szükséges vezetési gyakorlatok teljesítése megtörtént. A
fizikai kondíció biztosítása érdekében törekszünk a sportfoglalkozások megtartására. Az új
laktanyába teljesültek a katasztrófavédelmi versenysportra történő felkészülés feltételei.
A sport és a pontszerző bajnokságon eredményesen szerepeltünk.
Az IKR Zrt. Marcali üzeménél ellenőrzésre került a megtartott súlyos kárelhárítási tervgyakorlat, ami megfelelt értékelést kapott. A gyakorlaton részt vett a Marcali HTP
szolgálatban lévő állománya is.
Ügyeleti tevékenység
A Marcali HTP ügyeleti feladatait a szabályzók szerint végrehajtotta. A hivatali munkaidőben
végrehajtja az ügyfélfogadásból rá háruló feladatokat, valamint teljesíti jelentési,
adatszolgáltatási kötelezettségeit. A ki- és beléptetés szabályai, a vonatkozó szabályzók
szerint kerülnek végrehajtásra.
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Az új laktanyában a híradó-ügyelet a mai modern követelményeknek teljes mértékben
megfelel, amely alkalmas a tömeges jelzések hatékony kezelésére. Az igazgatóság által
szervezett „túcsorgatásos” gyakorlaton folyamatosan bevonták a Marcali HTP ügyeletét.
Böhönye ÖTP-nél végzett felügyeleti tevékenység
A Böhönye ÖTP parancsnoka a Marcali HTP parancsnoka által tartott havi fórumon részt vett
és az itt elhangzott ÖTP-re vonatkozó feladatok átadását, valamint a végrehajtott feladatokról
beszámoltatása megtörténik. Havonta ellenőrzésre kerül a működtetéshez felhasznált állami
normatíva elszámolása. Ellenőrzések során feltárt hiányosságok kiküszöbölésére minden
esetben intézkedési terv készült, melynek visszaellenőrzése folyamatos.
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületeknél végzett felügyeleti tevékenység
A működési területünkön Kéthely, Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő, Fonyód,
Nagyszakácsi, Öreglak, Somogyvár, Böhönye, településeken működnek önkéntes tűzoltó
egyesületek.
Az együttműködési megállapodásban vállalt települések:
Fonyód ÖTE – Fonyód település közigazgatási területén
Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő ÖTE – Balatonkeresztúron
Balatonmáriafürdőn
Kéthely ÖTE – Kéthely településen
Somogyvár PTE – Somogyvár, Somogyvámos, Pamuk településen
Öreglak ÖTE – Öreglak településen
Nagyszakácsi ÖTE – Nagyszakácsi településen
Böhönye ÖTE – Böhönye településen
Somogyszentpál ÖTE- Somogyszentpál település

és

11 település védelmében számíthattunk az említett egyesületek közreműködésére.
Az összefogás, csapatépítés, szakmai fejlődés érdekében az önkéntes tűzoltóverseny
előkészítését, lebonyolítását elvégeztük.
Hagyományőrzés
Megszervezésre került az ÖTE verseny Szőkedencsen a Somogy Megyei Tűzoltó
Szövetséggel közösen.
Az előző évek hagyományát folytatva 2017. évben a Somogyi Tűzoltó Hagyományőrző
Egyesült Marcali tagcsoportja a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közösen
2017. augusztus 15.-én ismételten, nagy sikerrel megszervezte a XI. Marcali Tűzoltó
Hagyományőrző Kocsi fecskendő versenyt 7 csapat részvételével a városi fürdő területén.
Az egyéni védőeszközzel történő ellátás helyzete, értékelése
A készenléti szolgálatot ellátó hivatásos állomány rendelkezik az előírt védőeszközökkel.
A rendelkezésre álló egyéni védőeszközök kielégítik a jogszabályokban előírt
követelményeket.
Megelőzési célt szolgáló rendezvények
A tavaszi és nyári vegetációs tüzek megelőzése érdekében a kerti hulladékok szabadtéri
égetési szabályaiból, valamint vágástéri hulladékégetés szabályaiból egy tájékoztató anyag
került összeállításra, 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 számon kértük a jogszabályokban előírt hatósági
feladatukból.
A hatósági munkavégzés hatékonyságának növelése érdekében folyamatosan képezzük, a
hatósági munkába bevont egyéb állományú személyeket.
Május végén megszerveztük a „Nyitott szertár” gyermeknapi rendezvényt, majd június 10-én
„Kétkeréken a város” elnevezésű városi rendezvényben, vállaltunk szerepet amelynek egyik
állomása volt a kirendeltség és a tűzoltóság.
Megszerveztük Nemesvidon és a Marcali Mikszáth iskoláknál a Tűz és katasztrófavédelmi
hetet.
Parancsnoki munka
Az előző évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordítottam az állomány képzésére.
Folyamatosan koordináltam a három csoport működését az alparancsnoki állomány
bevonásával.
Folyamatosan működtetésre került a vezetői fórumrendszer a kiadott igazgatói intézkedés
szerint. A fórumrendszer keretében elhangzottakról igazgatói intézkedés szerint emlékeztető
készül, amely a készenléti állomány számára hozzáférhető.
Az teljesítményértékeléssel (TÉR) kapcsolatos feladatok, a minősítésekkel együtt határidőre
végrehajtásra kerültek.
A napi feladatok pontos végrehajtása érdekében a hatályos belső szabályozók és jogszabályok
mindenki általi elérhetősége naprakészen vezetve biztosított a HTP informatikai rendszerében.
Felkészültünk a felsőbb szintű ellenőrzésekre, különösen az SMKI igazgatói és BM OKF
főigazgató-helyettesi szemlékre.
A beszámoló időszakában alkoholos befolyásoltságot a tűzoltóságon nem tapasztaltunk. A
Marcali HTP állománya folyamatosan részt vett a Somogy Megyei Tűzmegelőzési Bizottság
munkájában a felvilágosító tevékenységben.
Nyáron 8 héten keresztül heti egy napos foglalkozást tartottunk a fonyódligeti Erzsébet
táborban.
2018-as év februárjában 1 fő majd szeptembertől további 3 fő kerül felvételre a tűzoltóság
vonulós állományába.
Tovább folytatjuk az állomány, alparancsnoki állomány képzését. Az ÖTE-PTE-k fejlődése
személyi és technikai téren folyamatos.

Készült:
Egy példány:

2 példányban
15 lap

Továbbítva:

Nova SZEÜSZ rendszeren

Kapja:

1. Irattár
2. Marcali KVK
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