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Bevezetés 
 
2014-es évre a korábbi években végrehajtott szervezeti átalakítás révén stabillá, egységessé 
vált szervezetünk. A jogkörbővülést követően a hivatásos tűzoltók feladatai is bővültek. A 
társadalmi elvárásokat figyelembe véve a Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (további-
akban: Marcali HTP), a Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság és az együttműködő önkéntes 
tűzoltó egyesületek bevonásával hatékony megelőző munkát végzett. A megelőzést szem előtt 
tartva, készítettük fel a tűzoltóinkat az aktuális feladatok végrehajtására. Az elmúlt évben vál-
tozott a tűzoltóparancsnok személye, Dávid Tamás tű. őrnagyot Tompos Gábor tű. főhadnagy 
váltotta a beosztásban. 
 
A TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG ÁLTAL VÉGZETT FELADATOK 
 
Tűzoltás, műszaki mentés 
 

A 2014-ben 265 esetben került riasztásra a Marcali HTP. 
 

Tűzesetek száma     93 
Műszaki mentések száma    172 

 
Vonulási adatok 2014-ben 
 
A Marcali HTP a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat a Böhönyei Önkormányzati 
Tűzoltóság (továbbiakban: Böhönye ÖTP), valamint 7 önkéntes tűzoltó egyesület ( 
Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő, Böhönye, Kéthely, Nagyszakácsi, Fonyód, Öreglak, 
Somogyvár) közreműködésével látja el. 
2014-ben összesen 262 káresetet számoltak fel a marcali tűzoltók. 19 alkalommal az egységek 
kiérkezése előtt felszámolták a bejelentett esetet, egyszer pedig szándékosan megtévesztő 
jelzést adtak a tűzoltóknak. A téves jelzések száma 13, míg utólagosan 3 alkalommal 
jelentettek be tűzesetet a Marcali HTP működési területén. A 93 tűzesetből, amelyhez vonult a 
Marcali HTP, szabadtéren 35, épületben 37, közlekedési eszközben 3 alkalommal okozott kárt 
a tűz. 
A műszaki mentések esetszáma 172 db, ebből közúti baleset 42, viharkár 4, fakidőlés 42, 
vízkár 11, gázvezeték sérülés 1 esetben történt. Szén-monoxid-mérgezés nem volt működési 
területünkön a 2014-es évben. 1. számú melléklet / összehasonlítás az előző évek adataival/ 
Kéménytűz a Marcali HTP működési területén 3 db volt a 2014-ben. A szándékosan 
megtévesztő jelzések száma évről-évre csökkenő tendenciát mutat, köszönhetően a 
rosszindulatú bejelentések azonnali vizsgálatának, illetve a hatékony szankcionálásának. 
A 13 téves jelzést az állampolgárok adták telefonon, de ezek nem minősülnek megtévesztő 
jelzésnek. 
A Marcali HTP 41 településen végez tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A 
kárfelszámolást minden alkalommal a hatékonyságra törekedve, a jogszabályok tükrében 
hajtottuk végre. Az év kiemelkedő káresete a M7-es autópályán történt, ahol komoly 
erőfeszítésekkel sikerült megakadályozni a tűz továbbterjedését és a környezetszennyezést. 
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Működési terület településein bekövetkezett események 2014-ben. 
 

 Település Tűzeset Műszaki Mentés   Település Tűzeset Műszaki Mentés 
1. Balatonfenyves 5 4  22. Nagyszakácsi 2 1 
2. Balatonkeresztúr 3 13  23. Nemeskisfalud 0 0 
3. Balatonmáriafürdő 0 16  24. Nikla 2 1 
4. Balatonújlak 0 5  25. Ordacsehi 0 1 
5. Böhönye 2 1  26. Öreglak 7 4 
6. Buzsák 8 5  27. Pamuk 0 2 
7. Csömend 1 3  28. Pusztakovácsi 0 4 
8. Fonyód 0 2  29. Sávoly 1 4 
9. Főnyed 0 0  30. Somogyfajsz 0 0 
10. Gadány 0 2  31. Somogysámson 6 1 
11. Gyugy 1 0  32. Somogyszentpál 4 6 
12. Hács 0 0  33. Somogyvámos 1 0 
13. Hollád 3 2  34. Somogyvár 4 5 
14. Hosszúvíz 0 0  35. Somogyzsitfa 0 2 
15. Kelevíz 0 0  36. Szegerdő 1 1 
16. Kéthely 3 11  37. Szenyér 0 1 
17. Kisberény 1 0  38. Szőlősgyörök 0 0 
18. Lengyeltóti 5 4  39. Tapsony 0 1 
19. Libickozma 0 0  40. Táska 2 1 
20. Marcali 24 57  41. Tikos 2 1 
21. Mesztegnyő 3 3      

 
 
Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések 

 
A Marcali HTP munkáját 2014. év során 48 alkalommal ellenőrizte a Marcali 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: Marcali KvK).  
Két alkalommal ellenőrző gyakorlat került végrehajtásra a marcali tűzoltósági felügyelő 
szervezésében. 
Június hónapban a Marcali HTP szolgálati csoportjai és a Böhönye ÖTP részére szakmai 
vetélkedőt szerveztünk a kirendeltségen. 
Katasztrófavédelmi együttműködési gyakorlatot tartottunk Balatonkeresztúron és 
Mesztegnyőn a társszervek (rendőrség, mentőszolgálat, polgárőrség, polgári védelmi 
parancsnokság, közbiztonsági referens, önkormányzat) bevonásával. 
 
Tárgyi feltételek 
 
A munkafeltételek területén hatalmas előrelépést jelentett a beszámoló időszakában átadott új 
tűzoltólaktanya épület, amely XXI. századi munkakörnyezetet biztosít az állomány számára. 
Az egyéb tárgyi feltételek a szerek állapota eszközellátottság helyzete megfelelő. 
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Szerállomány 
 
A Marcali HTP-n 2014-ben készenlétben tartott járművek: 
 
1 db gépjárműfecskendő/készenléti szer/ 
1 db tartalék gépjárműfecskendő/Megyei-tartalék/ 
1 db vízszállító 
1 db magasból mentő 
1 db erdőtüzes /speciális gépjármű/ 
1 db gyorsbeavatkozó/pálya/ 
1 db tűzoltás-vezetői gépjármű 
1 db utánfutó / műszaki mentéshez veszélyes anyagos balesetekhez 
 
Védőruhák, védőeszközök 
 
A Marcali HTP állománya rendelkezik az előírásoknak megfelelő védőeszközökkel, 
védőruhákkal. A 2014. év II. felében az állomány új – Magyarországon gyártott – R13-as 
tűzoltó védőruhát kapott, ezáltal a teljes állomány új védőruhával rendelkezik. 
 
Tűzvédelmi feladatok 
 
Tűzoltóinkra év közben jelentős feladat hárult. A tűz és káresetek felszámolása, a hivatásos 
állomány képzése, gyakoroltatása mindennapi feladat. Ezen feladatokon kívül, az állomány 
bevonásra került az önkormányzati és önkéntes tűzoltók képzésébe és a megelőző, hatósági 
munkába egyaránt. Tűzvédelmi célellenőrzéseket a Marcali KvK hatósági osztályával, 
közösen végeztük az év első felében. Helyismereti, begyakorló és ellenőrző gyakorlatok 
során, az általunk felkeresett létesítményekben fokozott figyelmet fordítottunk a tűzvédelmi 
szabályok betartatására. 
A lakosság biztonságának erősítése érdekében, a Marcali HTP működési területén található 
önkéntes tűzoltó egyesületek működését támogattuk, felzárkóztatásukat kiemelt feladatként 
kezeltük. Az egyesületeket képezve, fejlesztve, pályázatokon segítve javítottuk a beavatkozó 
képességüket. Az egyesületekkel kötött együttműködési megállapodásokat aktualizáltuk, a 
benne foglaltakat betartjuk és betartatjuk. A parancsnoki havi értekezletre meghívást kaptak 
az egyesületek vezetői, ahol az aktuális feladatok meghatározásra, az általuk jelzett problémák 
megvitatásra kerültek. Az alkalmazott riasztási rendszer, egységesen kezeli a szerek 
vonultatását, SMS-ben értesíti az érintett területen működő önkéntes tűzoltó egyesületeket, 
amelynek köszönhetően minden eseményről értesülnek ami a vállalt területükön keletkezik. 
 
Polgári védelmi feladatok 
 
A 2014. évben a Marcali HTP a polgári védelmi feladatait a Marcali KvK polgári védelmi 
felügyelőjének szakmai irányítása, útmutatása mellett végezte. A polgári védelmi felügyelő 
által meghatározott feladatokat a tűzoltóparancsnokkal történt egyeztetés után többnyire a 
katasztrófavédelmi megbízott hajtotta végre. 
A lakosság tájékoztatása visszatérő, csaknem állandó feladatot jelentett – különösen 
rendkívüli téli időjárás, hőségriadó, stb. idején. Ennek érdekében a Marcali 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, a 
közbiztonsági referensekkel állandó, élő kapcsolat alakított ki a katasztrófavédelmi megbízott. 
A tájékoztatás megfelelő és minél szélesebb körű végrehajtása érdekében szükség volt a 
közigazgatási vezetőkkel, köznevelésben résztvevőkkel, oktatási intézményekkel, 
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közintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel, polgári védelmi szervezetekkel a folyamatos 
kapcsolat megteremtésére.  
Közösségi szolgálat letöltésére adott lehetőséget a Marcali HTP három oktatási intézmény 
diákjainak. A megállapodásnak megfelelően minden héten egy adott napon jöhettek a diákok a 
tűzoltóságra, megismerni a tűzoltók munkáját, a szervezet működését. Az elméleti oktatások 
mellett gyakorlati képzést is kaptak a diákok és betekintést nyerhettek – káresetek 
felszámolásának kivételével – a tűzoltóság mindennapos feladataiba is. A közösségi 
szolgálatos foglalkozásokat a kirendeltség felügyelői, valamint a tűzoltóság parancsnoka és a 
katasztrófavédelmi megbízott tartották. 
 
Téli felkészüléssel kapcsolatos ellenőrzések 

 
November 04-én részt vettünk a Közút Nonprofit Zrt., Marcali Üzemmérnökségén, a téli gép-
szemlén, majd az azt követő pót gépszemlén is.  
Helyszíni célellenőrzésre került sor a 7-es, 68-as számú főúton – 9 helyszínen – a téli közle-
kedési viszonyokra történő felkészülés keretein belül (hófogó hálók kihelyezése, érdesítő 
anyag kihelyezése stb.). 

Pontosítottuk a településeken kijelölt melegedőhelyeket, illetve elhelyezési lehetőségeket, 
valamint az üzemeltetést biztosító személyek elérhetőségét. 
 
Társszervekkel történő együttműködés tapasztalatai 
 
Rendőrséggel együttműködve több alkalommal bűnjelkiemelésben működött közre a Marcali 
HTP. A rendőrség részéről támogatást kaptunk a tűzoltó gépjárművezetők képzésében, a 
KRESZ szabályok módosításának feldolgozásában. 
Mentőszolgálat hívására vonultunk több alkalommal, idős egyedülálló beteghez, aki nem 
tudott ajtót nyitni, vagy az ingatlanon belül úgy sérült meg, hogy nem tudták megközelíteni, 
illetve előfordult, hogy a segítségére érkező mentők nem bírták el a túlsúlyos beteget. A 
sárban elakadt mentőgépjármű mentésében is számíthattak a tűzoltók segítségére a kollégák. 
Társszervekkel történő együttműködésünk jó és célunk a kapcsolatok további erősítése.  
 
Gyakorlatok, oktatás, képzés, sport 
 
A szakmai kihívásoknak való megfelelés szükségessé teszi, hogy folyamatosan képezzük az 
állományt. Ennek keretében az éves képzési tervben foglaltakat teljesítettük. A gyakorlatok 
számát a meghatározott szint felett terveztük, így állományunk több létesítmény helyszínén 
vett részt helyismereti foglalkozáson és végzett szituációs begyakorló gyakorlatot. A 
gépjárművezetők számára két alkalommal tartottunk képzést, valamint az időjárás okozta 
veszélyekre, változásokra több alkalommal kiegészítő képzés során hívtuk fel a figyelmet. A 
szükséges vezetési gyakorlatot teljesítették a gépjárművezetők. A fizikai kondíció biztosítása 
érdekében törekszünk a sportfoglalkozások megtartására, az állomány állóképességének 
javítása érdekében. A 2014-es évben bővült a kondicionáló terem felszereltsége egy fekve-
nyomó paddal. Az új laktanyába költözést követően teljesültek a katasztrófavédelmi 
versenysportra történő felkészülés feltételei is.  
 
Ügyeleti tevékenység 
 
A Marcali HTP ügyeleti feladatait a vonatkozó szabályozók szerint végrehajtotta. A hivatali 
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munkaidőben végrehajtja az ügyfélfogadásból rá háruló feladatokat, valamint teljesíti 
jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségeit.  
Az új laktanyában a híradó-ügyelet a mai modern követelményeknek teljes mértékben 
megfelel. Az ott elhelyezett számítógépek révén az ügyeletes képes a tömeges jelzések 
kezelésére is. 

 
Böhönye ÖTP-nél végzett felügyeleti tevékenység 
 
A Böhönye ÖTP parancsnoka a Marcali HTP-n tartandó heti, havi koordinációkon 
rendszeresen részt vesz, az ÖTP-re vonatkozó feladatok átadása, valamint a végrehajtott 
feladatokról a beszámoltatás megtörtént. Havonta ellenőrizzük az ÖTP működtetéséhez 
felhasznált állami normatíva elszámolását. 
A Böhönye ÖTP-t 14 alkalommal ellenőriztük 2014-ben. Az ellenőrzések során feltárt 
hiányosságok kiküszöbölése érdekében, intézkedési tervet kértünk be, amelyek végrehajtását 
visszaellenőriztük. 
 
AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEKNÉL VÉGZETT FELÜGYELETI 
TEVÉKENYSÉG 

 
A működési területünkön Kéthely, Balatonkeresztúr-Balatonmáriafűrdő, Fonyód, 
Nagyszakácsi, Öreglak, Somogyvár, Böhönye, településeken működnek önkéntes tűzoltó 
egyesületek. Az együttműködési megállapodásban vállaltak szerint 10 település védelmében 
számíthattunk az említett egyesületek közreműködésére: 
 
Fonyód ÖTE – Fonyód település közigazgatási területén, 
Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő ÖTE – Balatonkeresztúron és Balatonmáriafürdőn, 
Kéthely ÖTE – Kéthely településen, 
Somogyvár PTE – Somogyvár, Somogyvámos, Pamuk településen, 
Öreglak ÖTE – Öreglak településen, 
Nagyszakácsi ÖTE – Nagyszakácsi településen, 
Böhönye ÖTE – Böhönye településen. 
 
A felsorolt egyesületeknél 27 esetben hajtottunk végre ellenőrzést. Az ellenőrzések műszaki 
szemlére, védőeszközök felmérésére, felülvizsgálatok meglétére, gépjárműveik felmérésére 
terjedtek ki. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján általánosan elmondható, hogy a 
gépjárművek málhatereinek rendezése, kialakítása, valamint a jármű- és kisgép karbantartás 
precízebb végrehajtása elvárható. Továbbá úgy tapasztaltuk, hogy a meglévő eszközök, 
felszerelések a szűkös egyesületi költségvetésből nem mindenütt rendelkeztek 
felülvizsgálattal. 
 
2015-ös év célkitűzése önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületek létrehozása a Marcali HTP 
működési területén, ezzel is növelve térség biztonságát. 
 
Hagyományőrzés 

 
Az előző évek hagyományát folytatva 2014. évben a Somogyi Tűzoltó Hagyományőrző 
Egyesült Marcali tagcsoportja a Somogy MKI-val közösen 2014. augusztus 9-én ismételten, 
nagy sikerrel megszervezte a VIII. Marcali Tűzoltó Hagyományőrző Kocsifecskendő Versenyt 
10 csapat részvételével a városi fürdő területén. Felnőtt férfi kategóriában 8 csapat, gyermek 
és szenior kategóriában 1-1 csapat képviseltette magát a megmérettetésen.  
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A kocsi-fecskendők karbantartása megtörtént az új laktanyába történő átköltözéskor, valamint 
3 kocsi-fecskendő festését is végrehajtottuk. 
A munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatai 
 
2014. évben a Somogy MKI munkavédelmi felügyelője egy alkalommal tartott munkavédelmi 
bejárást az új tűzoltó laktanyánál. A bejárás során hiányosság nem kerül megállapításra. 
 
A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó megállapítások 

 
2014. évben a készenléti állomány mind három csoportjában oktatásra került az újraélesztés 
és mesterséges lélegeztetés az „Ambu baba” használatával. A Marcali HTP-n az 
elsősegélyládák biztosítottak a szerekben és a laktanya elsősegélynyújtó helyiségében 
egyaránt, érvényességük is megfelelő, cseréjükre előző év végén került sor.  
 
Megelőzési célt szolgáló rendezvények 
 
Májusban gyermeknapi rendezvényt szerveztünk, kapcsolódva a „Kétkeréken a város” 
elnevezésű városi rendezvényhez, amelynek egyik állomása volt a kirendeltség és a 
tűzoltóság. 
Böhönyén és Kéthelyen a helyi iskolánál „tűz- és katasztrófavédelmi hetet” szerveztünk.  
Az aratási betakarítási mezőgazdasági munkák során bekövetkező tűzesetek megelőzése 
érdekében „Aratási tűzvédelmi konferenciát” tartottunk. 
A Somogy Megyei Tűzmegelőzési Bizottság tevékenysége nyomán a mustgáz veszélyeiről 
tartottunk előadásokat. 
A társasházi közös képviselőknek és intézményvezetőknek szerveztünk felkészítést a téli 
időszakra történő felkészülés alkalmával a kéménytüzek és gáz veszélyei, az adventi, 
karácsonyi, és szilveszteri időszak eshetőségei témában. 
A szabadtéri tüzek, kéménytüzek, szén-monoxid-mérgezéses esetek alakulását a mellékelt 
diagramok szemléltetik. 
 
Marcali, 2015. február 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: 2 példányban 
Egy példány: 7 lap 
Melléklet: 1. számú melléklet (7. oldal) 
Kapja:  1. Irattár 
  2.Marcali KvK 
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1. számú melléklet 
 
 

 
1. Ábra: Vonulások 2014. év 

 
 
 
 

 
 

2. Ábra: Beavatkozás módja 2014. 
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3. Ábra: Riasztási fokozatok  
 

 

 
4. Ábra: Szerek vonulása 2014 
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5. Ábra: KML, KMSZ vonulás  
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Ábra: Tűzesetek, Műszaki mentések száma  
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7. Ábra: Épület Tűz 

 
 

 
8. Ábra: Kéménytűz Esetszámának Alakulása 
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9. Ábra: Szabadtéri Tűzesetek Száma 

 

 
 

10. Ábra: Közúti Baleset 
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11. Ábra: Fakidőlés 
 

 
12. Ábra: Gázvezeték Sérülés 
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13. Ábra ÖTE vonulások 2014-ben 
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