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1. Bevezetés

A Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: Marcali HTP) feladatait a 2021-es
évben  végrehajtotta.  A  tűzesetek  és  műszaki  mentések  számának  alakulását  az  előző  évekhez
hasonlóan elsősorban az időjárási tényezők befolyásolták a Marcali HTP működési területén. A téli
hónapokban a megváltozott útviszonyokra kellett felkészülni az áthaladó M7-es 7-es, 68-as, 61-es,
76-os közutak vonatkozásában.
Marcali  térségében  gondolni  kell  az  idegenforgalmi  hatásokra  is,  részben  a  Balaton  parton
megsokszorozódott  látogatószám  tekintetében,  részben  a  területen  áthaladó  útvonalak
megnövekedett forgalma miatt.
Az önkéntes  tűzoltó  egyesületek  tekintetében célunk volt  a  fejlesztés.  A megelőzést  szem előtt
tartva, készítettük fel a tűzoltóinkat az aktuális feladatok végrehajtására.
A 2021-es évben a járványhelyzetre való tekintettel az alapfeladat ellátáson túl ügyelni kellett az
egészségügyi  óvintézkedések  betartására  és  a  feszes  szolgálatszervezésre.  Az  állományt
felkészítettük  a  beavatkozások szakszerű  és  biztonságos végrehajtására.  A laktanyában illetve  a
készenléti  szereken  elhelyezésre  kerültek  a  járvány  megelőzésével  kapcsolatos  védőeszközök,
védőfelszerelések.
Kiemelt  figyelmet  fordítottunk a beavatkozások  során  készített  káreseti  dokumentációk
adattartalmára,  a  pontos  adatszolgáltatásra,  valamint  a  jelentősebb  káresetek  szakmai
feldolgozására.

2. Tűzoltás, műszaki mentés

A 2021. évben 380 esetben riasztották a Marcali HTP egységeit, amelyből 375 jelzés a Marcali HTP
működési területéről érkezett.

2021.

Tűzeset 133
Műszaki mentés 173

Beavatkozást igénylő esemény 306

Téves jelzés 47
Szándékosan megtévesztő jelzés 1

2.1. Vonulási adatok 2021-ben

A Marcali HTP a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat Böhönye Önkormányzati Tűzoltósággal
(továbbiakban:  Böhönye  ÖTP),  valamint  9  önkéntes  tűzoltó  egyesülettel  (Balatonkeresztúr-
Balatonmáriafürdő,  Böhönye,  Kéthely,  Nagyszakácsi,  Fonyód,  Öreglak,  Somogyvár,
Somogyszentpál, Buzsák) közösen látta el.

A Marcali HTP 41 településen végezte a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A kárfelszámolást
hatékonyságra  törekedve,  a  jogszabályok  előírásainak  megfelelően  hajtottuk  végre.  A száraz,
csapadékmentes tavaszi időjárás következtében az előző évekhez viszonyítva több szabadterületen
keletkezett nádas, lábonálló gabona valamint tarlótűzhöz vonultak az egységeink.

A 2021. év kiemelkedőbb káresetei:
 Nádastűz 2021. február 28. (Fonyód külterület) – 120 ha; riasztott szerek száma: 12
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 Nádastűz 2021. április 08. (Somogyszentpál külterület) – 45 ha; riasztott szerek száma: 8
 Marcali Gábor Áron utca társasház tűz

A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően, személyi sérülés egyik esetben sem történt.
A Marcali HTP működési területén bekövetkezett káresetek:

Település Káresetek Település Káresetek

1. Balatonfenyves 39
22
.

Nagyszakácsi 5

2. Balatonkeresztúr 28
23
.

Nemeskisfalud 2

3. Balatonmáriafürdő 30
24
.

Nikla 10

4. Balatonújlak 5
25
.

Ordacsehi 9

5. Böhönye 31
26
.

Öreglak 13

6. Buzsák 3
27
.

Pamuk 4

7. Csömend 3
28
.

Pusztakovácsi 7

8. Fonyód 83
29
.

Sávoly 4

9. Főnyed 0
30
.

Somogyfajsz 2

10
.

Gadány 5
31
.

Somogysámson 23

11
.

Gyugy 1
32
.

Somogyszentpál 21

12
.

Hács 8
33
.

Somogyvámos 3

13
.

Hollád 2
34
.

Somogyvár 22

14
.

Hosszúvíz 0
35
.

Somogyzsitfa 8

15
.

Kelevíz 6
36
.

Szegerdő 7

16
.

Kéthely 18
37
.

Szenyér 8

17
.

Kisberény 6
38
.

Szőlősgyörök 4

18
.

Lengyeltóti 18
39
.

Tapsony 4

19
.

Libickozma 0
40
.

Táska 2

20
.

Marcali 109
41
.

Tikos 3

21
.

Mesztegnyő 14

A riasztási adatokat és a káresetek megoszlását a csatolt mellékletek szemléltetik.

3. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

A Marcali  HTP vonatkozásában  2021.  év  során  84  alkalommal  került  ellenőrzés  végrehajtásra
utóellenőrzések, célellenőrzések, valamint szemlék formájában. Az ellenőrzések során az ellenőrök
ellenőrző gyakorlatokat, helyismereti foglalkozásokat és szituációs gyakorlatokat, munkára képes
állapotot,  képzéseket,  napirendet  ellenőriztek.  A  Marcali  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  1
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alkalommal  szervezett  ellenőrző  gyakorlatot  Marcali  közigazgatási  területén  a  társszervek
(rendőrség,  mentőszolgálat,  polgárőrség,  közbiztonsági  referens,  önkormányzat)  bevonásával.  A
gyakorlat megfelelő minősítést kapott.

4. Tudásbázis gyarapítása

A  beszámoló  időszakában  indult  tűzoltó  képzéseket,  továbbképzéseket  és  szaktanfolyamokat  a
beiskolázott állomány sikeresen teljesítette.

A beszámolási időszak során a Marcali HTP személyi állománya több szakmai képzésen vett részt:

- Rendészeti Szervező képzés 1 fő
- Ciklusos képzés és vizsga
- E-learning továbbképzések teljes állománynak
- Gépjárművezetői alaptanfolyam modul II. 1 fő
- Szivattyúkezelői alap- és típusvizsga 3 fő
- METZ L32 Létra tanfolyam és vizsga 10 fő
- Tűzoltó technika-kezelői alaptanfolyam 3 fő
- Vezetéstechnikai képzés 2 fő
- Emeltszintű vezetéstechnikai képzés 1 fő
- Rendfokozati vizsga 2 fő
- Rendészeti szakvizsga 1 fő
- Egészségvédelmi megbízottak képzése 1 fő

A készenléti  állomány  mindhárom  szolgálati  csoportjában  oktatásra  került  az  újraélesztés  és
mesterséges lélegeztetés „Ambu baba” használatával.

Mindezeken  túl  a  BM  Országos  Katasztrófavédelmi  Főigazgatóság  és  Somogy  Megyei
Katasztrófavédelmi  Igazgatóság által  szervezett  szakmai képzéseken is  részt  vett  az állomány a
magas színvonalú szakmai felkészültség biztosítása érdekében.

5. Tárgyi feltételek

A Marcali HTP működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. 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. A munkafeltételek
tekintetében  a  modern  tűzoltólaktanyában  a  megfelelő  körülmények  biztosítottak.  A laktanya
folyamatos állagmegóvása kiemelt feladat.

6. Tűzvédelmi feladatok

A 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
Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztályával, közösen végeztük. Helyismereti foglalkozás,
szituációs  begyakorló-  és  ellenőrző  gyakorlatok  során,  az  általunk  felkeresett  létesítményekben
fokozott  figyelmet  fordítottunk  a  létesítmények  megismerésén  túl  a  tűzvédelmi  szabályok
betartatására. A Marcali HTP működési területén havi 10 tűzcsap ellenőrzést végzett az állomány. A
hibás, nem megfelelő tűzcsapokat jeleztük a szolgáltató felé, akik visszatájékoztattak a kijavított
hibákról.
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A lakosság biztonságának növelése érdekében a Marcali HTP működési területén található önkéntes
tűzoltó  egyesületek  (a  továbbiakban:  ÖTE)  működését  segítettük,  fejlesztésüket  fő  feladatként
kezeltük.  Az  egyesületek  tagságát  képeztük,  fejlesztettük  reagáló-képességüket,  pályázatokon
gyarapítottuk az eszközellátottságukat. Az együttműködési megállapodásokat aktualizáltuk, a benne
foglaltakat betartottuk, betartattuk. A havi értekezletekre meghívást kaptak az ÖTE-k vezetői, ahol
az aktuális feladatok meghatározásra kerültek és megvitattuk az általuk jelzett problémákat. 2021-
ben 9 egyesület sikeresen pályázott a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt
pályázaton.

7. Polgári védelmi feladatok

2021-ben a Marcali  HTP a polgári  védelmi feladatait  többnyire  a  katasztrófavédelmi megbízott
végezte  a  Marcali  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  polgári  védelmi  felügyelőjének  szakmai
irányításával.  A  lakosság  tájékoztatása  visszatérő,  csaknem  állandó  feladatot  jelentett,  ennek
érdekében  a  Marcali  Katasztrófavédelmi  Kirendeltség  illetékességi  területéhez  tartozó
önkormányzatokkal,  a  közbiztonsági  referensekkel  állandó,  élő  kapcsolatot  alakítottunk  ki.  A
lakosság megfelelő és minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében szükség volt a közigazgatási
vezetőkkel, köznevelésben résztvevőkkel, oktatási intézményekkel, közintézményekkel, gazdálkodó
szervezetekkel,  polgári  védelmi szervezetekkel a folyamatos kapcsolat  fenntartására.  A lakosság
katasztrófavédelmi felkészítésében a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség szervezésében részt
vett a Marcali HTP állománya is. A közösségi szolgálat teljesítésére adott lehetőséget a Marcali
HTP nyolc oktatási intézmény diákjainak is:

- Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiummal
- Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium
- Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
- Siófoki SZC Mathiász János Technikum és Gimnázium
- Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Vendéglátó Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
- Kolping Nagyváthy János Szakgimnázium és Szakközépiskola
- Mátyás Király Gimnázium
- Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium

A közösségi szolgálat végrehajtására a nyári tanítási szünetben egy alkalommal tartottunk 35 órás
tanfolyamot ahol 14 diák vett részt. A tanfolyamot követően sikeres vizsgát tettek.

8. Téli felkészüléssel kapcsolatos ellenőrzések

A téli közlekedési viszonyokra történő felkészülés keretein belül kockázati helyszíni célellenőrzést
tartottunk  a  7-es,  68-as  számú  főúton,  amely  során  többek  közt  hófogóhálók  kihelyezését  és
megfelelő érdesítő anyag kihelyezését ellenőriztük.  Pontosításra kerültek a településeken kijelölt
melegedőhelyek, illetve elhelyezési lehetőségek. Ellenőriztük az üzemeltetést biztosító személyek
elérhetőségét, valamint a lebiztosított munkagépek üzembentartóinak elérhetőségét.

9. Társszervekkel történő együttműködés tapasztalatai

Feladatunk végrehajtásában együttműködtünk helyi szintű közigazgatási és rendvédelmi szervekkel,
a karitatív és civil szervezetekkel. A káresetek, illetve a gyakorlatok során egyaránt hatékony és
kiváló az együttműködésünk a rendőrséggel és a mentőszolgálattal.  A mentőszolgálat kérésére a
múlt  évben  több  alkalommal  vonultak  az  egységeink,  többnyire  ajtónyitásban,  illetve
betegmozgatásban nyújtottunk segítséget.

10. Gyakorlatok, oktatás, képzés, sport
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A szakmai  kihívásoknak  való  megfelelés  szükségessé  teszi,  hogy  folyamatosan  képezzük  az
állományt.  Ennek  keretében  az  éves  képzési  tervet  teljesítettük.  A  gyakorlatok  számát  a
meghatározott  szint  felett  terveztük.  A  felkészültséget  bizonyítja,  hogy  a  káresetek  során  a
beavatkozó állomány szakmai  hibát  nem vétett.  Az előírt  képzéseket  megtartottuk,  valamint  az
időszakos  veszélyeztető  tényezők  kiküszöbölése  érdekében  több  alkalommal  kiegészítő  képzést
tartottunk. A szükséges vezetési gyakorlatokat teljesítette az állomány. A gyakorlatok végrehajtása
során is ügyeltünk a járványügyi megelőző intézkedések betartására.

A fizikai kondíció biztosítása érdekében törekedtünk a sportfoglalkozások megtartására.

11. Ügyeleti tevékenység

A Marcali  HTP ügyeleti  feladatait  az  előírások  szerint  végrehajtotta.  A hivatali  munkaidőben
végrehajtotta  az  ügyfélfogadásból  rá  háruló  feladatokat,  valamint  teljesítette  jelentési,
adatszolgáltatási kötelezettségeket.
A  Somogy  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  által  szervezett  tömeges  eseménykezelési
gyakorlatok végrehajtásában részt vett a Marcali HTP ügyelete is.
12. Böhönye ÖTP-nél végzett felügyeleti tevékenység

A Böhönye ÖTP parancsnoka részt vett a Marcali HTP parancsnoka által tartott havi értekezleteken,
ahol  beszámolt  a  végrehajtott  feladatokról.  Az  ellenőrzések  során  feltárt  hiányosságok
kiküszöbölésére  minden  esetben  intézkedési  tervet  készített,  amelynek  visszaellenőrzése
megtörtént.

13. Az önkéntes tűzoltó egyesületeknél végzett felügyeleti tevékenység

A  Marcali  HTP  működési  területén  Kéthely,  Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő,  Fonyód,
Nagyszakácsi,  Öreglak,  Somogyvár,  Somogyszentpál Böhönye, Buzsák településeken működnek
ÖTE-k.
Az együttműködő ÖTE-k közül a Somogyvári Polgárőr és Tűzoltó Egyesület a székhely településén
kívül Somogyvámos és Pamuk településekre is riasztható.

A települések védelme érdekében az elmúlt évben számíthattunk az ÖTE-k közreműködésére.

14. Hagyományőrzés

A Marcali Tűzoltó Hagyományőrző Kocsifecskendő verseny 14. alkalommal került megrendezésre
2021.  augusztus  07-én  a  Marcali  Városi  Fürdő területén,  ahol  hagyományőrző  tűzoltóruhákban
hajtották végre a látványos feladatokat a hivatásos és önkéntes tűzoltók.

15. Megelőzési célt szolgáló rendezvények

A Marcali  HTP állománya folyamatosan részt  vett  a  Somogy Megyei  Tűzmegelőzési  Bizottság
munkájában a felvilágosító tevékenységben.
A tavaszi és nyári vegetációtüzek megelőzése érdekében a kerti zöldhulladékok szabadtéri égetési
szabályaiból, valamint vágástéri hulladékégetés szabályaiból tájékoztató anyagot állítottunk össze,
amelyet  a  Böhönye  ÖTP  részére,  valamint  az  ÖTE-k  és  a  közbiztonsági  referensek  részére
rendelkezésre  bocsátottunk  a  lakosság  tájékoztatása  céljából.  A  Marcali  HTP  állományát
felkészítettük, illetve számon kértük a jogszabályokban előírt hatósági feladatuk vonatkozásában.
A hatósági munkavégzés hatékonyságának növelése érdekében folyamatosan képeztük, a hatósági
munkába bevonható személyeket.
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16. Parancsnoki munka

Az előző évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordítottam az állomány képzésére. Folyamatosan
koordináltam a három szolgálati csoport működését az alparancsnoki állomány közreműködésével.
Vezetői fórumrendszert működtettem az állomány tájékoztatása és beszámoltatása érdekében.
Fontosnak  tartottam  az  állomány  parancsnoki  szintű  tájékoztatását.  A káresetek  során  kiemelt
figyelmet fordítunk az állomány biztonságára. Kiemelt célként kezelem az állomány képzését főleg
a káreseteket követő hatósági tevékenység végrehajtására a szén-monoxid valamint a kéménytüzes
káresemények során a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztályának bevonásával.
A  fejlődés  érdekében  feldolgoztuk  a  tanulságokkal  szolgáló  eseményeket  és  az  ellenőrzések
tapasztalatait  a  belső  szakmai  képzési  rendszerben.  Az  alparancsnoki  állomány  vezetői
készségeinek, képességeinek fejlesztése céljából elméleti és gyakorlati felkészítéseket tartottunk. A
készenléti jellegű szolgálatot ellátó állomány képzését a kor elvárásokhoz igazítottuk. E-learning
rendszert  alkalmaztunk,  korszerűsítettük  a  napi  gyakorlati  képzések  technikai  feltételeit.  Az
állomány minden tagja sikeresen teljesítette a képzési kötelezettségét. A Marcali HTP állománya
vonatkozásában  szolgálatszervező  program  segítségével  szerveztem  a  készenléti  állomány  napi
szolgálatát.
Vezetői tevékenység során nagy hangsúlyt kapott a rendvédelmi jelleg erősítése. A Marcali HTP az
alaprendeltetését betöltve látta el feladatait, működési területén biztosította a lakosságának élet- és
vagyonbiztonságát.

7



Mellékletek

2017 2018 2019 2020 2021
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Épület tűz

2017 2018 2019 2020 2021
0

2

4

6

8

10

12

14

16

Kéménytűz

2017 2018 2019 2020 2021
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Szabadtéri Tűzeset

8



2017 2018 2019 2020 2021
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Közúti Balaeset

2017 2018 2019 2020 2021
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ÖTE vonulások

9



2017 2018 2019 2020 2021
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Viharkárok

2017 2018 2019 2020 2021
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

142 126
158 143

214223

118

162

269

222

365

244

320

412
436

Tűzesetek-Műszaki mentések megoszlása
(Marcali HTP Működési Területén)

10



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

36440/372-6/2022.ált. 



 
     Kuti Gábor tű. szds
     Kuti Gábor tű. szds
     
     A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRASSAL HITELESÍTETT
     Kiadmányozta
     36440/372-6/2022.ált.
     Iktatószám:
     true
     false
     35000
     expediálás
     8700 Marcali, Marcali
     34463
     Marcali KvK Marcali HTP
     Önkormányzati beszámoló Marcali HTP 202.
     NOVA e-aláírás
     Kuti Gábor
     Kuti Gábor
     PDF_20220322_082947_0000000000000132946
     PERMIT
     false
     true
     false
     false
     false
     true
     Önkormányzati beszámoló Marcali HTP 202.
     
         9533673
         36440á2022      372
         36440-á-2022/ 372
         6
         3
         false
    


		34463
	2022-03-22T08:29:57+0100
	8700 Marcali, Marcali
	Kiadmányozta Kuti Gábor tű. szds Saját kezűleg




