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                                           tevékenységéről. 

                                    
 

 

    A Váli Önkormányzati Tűzoltóság tevékenységét a 1996 évi XXXI. törvény,  

239/2011.(XI.18) Kormány rendelet, utasítások, alapján végzi. Eljárásaink során 

törekszünk az egyéb, kapcsolódó jogszabályok maradéktalan betartására is.  

Az ezen iratokban foglaltakat rugalmasan, a helyi sajátosságoknak 

megfelelően alkalmazzuk. A készenléti állomány leginkább előre tervezhető 

elfoglaltsága a továbbképzés, melyet az éves továbbképzési terv alapján 

végzünk.  

 

 A terület fejlődése és tűzvédelmi viszonyainak alakulása 

 

Fejér megye északi részén, 17184 ha területen látjuk el a tűzoltási és 

műszaki mentési tevékenységet, melybe beletartozik Vál, Tabajd, Kajászó, 

Baracska, Tordas, Gyúró, községek közigazgatási területe, az M-7 autópálya 30-

41 km szelvénye, és a 7-es főút 34-38 km szelvényig terjedő szakasza. 

 Jelenleg 11.211 ember él a működési területünkön (2019. januári adat). 

Az elmúlt években a lakosság létszámában számottevő változás nem 

tapasztalható.  Jellemző a családi házas beépítés és a mezőgazdasági művelésű 

terület, a létszámadatokba nem számít bele a Közép-dunántúli Büntetés-

végrehajtási Intézetben, büntetésüket töltő 1500 fogvatartott személy. 

          A parancsnoki számonkérés egyik fontos formája a napi referáltatás. A 

szolgálat parancsnokok napi referáltatását a parancsnok végzi.  

Az új szervezeti rendszer felállásával a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatósággal, Székesfehérvári kirendeltséggel, Dunaújvárosi kirendeltséggel, 

és az Érdi Hivatásos Tűzoltó parancsnoksággal is nagyon jó a kapcsolatunk. A 

nagyobb beruházásoknál, létesítményekben közösen tartjuk a bejárást és 

kölcsönösen segítjük egymás munkáját, Laktanyánkat rendszeresen látogatják 

óvodások, iskolások, a pv. versenyre történő felkészülésben segítjük az iskola 

csapatait.  



  

   Szakmai tevékenységünkről elmondható, hogy 2019. évben (dec. 31-ig 

bezárólag) a tűzoltóságunk 102 káreset felszámolásában vett részt, ebből 89 

esetben önállóan számoltuk fel a káreseményt.  

 

Vonulások: 

- tűzesethez 26 alkalommal,  

- műszaki mentéshez 65 esetben, 

- téves jelzésre 25 esetben, vonultunk. 

 

Település szerinti bontásban:  

- Baracska 29, 

- Gyúró 6,  

- Kajászó 12,  

- Tabajd 8,  

- Tordas 30,  

- Vál 31 eset. 

 

 

Segítségnyújtásra érkezett szerek:  

- Érd/1.-es, 6,  

- Érd/2.-es 1,   

- Bánya/1.-es 1,  

- Érd létra 1,  

- Fejér KMSZ 4 esetben, 

        

 

Érdekesebb esetek: -  04.04.  Baracska: vonat személyt gázolt (elhunyt), 

                                -  05.24.  Baracska: Iskola épülete égett, 

                                -  06.16   Kajászó: szgk. benzinkút kútfejének ütközött, 

                                -  06.17.  Gyúró: tehén 20 m mély kútba esett, 

                                -  08.18.  Baracska: motoros konvoj felborult. 

                                   

 

 

 

      Beavatkozásaink során, a tűzoltóság részéről személyi sérülést nem 

történt, valamint közlekedési baleset sem szenvedtünk. 

       A káresetek felszámolásban jól együtt tudtunk dolgozni a segítségnyújtásra 

érkező érdi, tatabányai, székesfehérvári, hivatásos, illetve a martonvásári tűzoltó 

bajtársakkal. 

Különböző tűzeseteknél és káreseteknél történő beavatkozások azt 

bizonyítják, hogy felkészült, a munkájukra odafigyelő, felelősségteljes szemlélet 



jellemzi mind a vezetői, mind a beosztotti állományt. Ezen események utólagos 

értékelésénél helyénvalónak, optimálisnak bizonyultak a választott taktikai 

megoldások, beavatkozási módszerek. A hírforgalmazás megfelel a különböző 

utasításokban, szabályokban leírtaknak, ebből probléma nem merült fel. 

 

 Személyi, tárgyi, technikai feltételek alakulása, helyzete 

 

A létszámhiány megszüntetése végett, az új kollégák bevonása 

folyamatban van. Az állomány átlagéletkora 49,7 év., akik nagy szakmai 

tapasztalattal, rutinnal rendelkeznek (6 fő, volt és 3 jelenleg is aktív hivatásos 

tűzoltó vesz részt a szolgálatellátásban). 

 Jelenleg a 9/2015.(III.25) BM rendeletben foglaltaknak megfelelő 

végzettséggel minden tűzoltónk rendelkezik. 

Negatívumként említhető probléma azonban az évek óta visszatérő 

anyagi elismertség hiánya.  Az állomány nagy része csak a szabadnapokon 

végzett, kereset kiegészítő tevékenységgel tudja fenntartani, illetve elérni a 

normális életviszonyokat, és biztosítani a megélhetését. 

  

A készenléti állomány elméleti és gyakorlati felkészültsége 

 

Az állomány elméleti és gyakorlati felkészültsége megfelel az 

elvárásoknak. A továbbképzéseken, berendeléseken minden alkalommal az 

érintettek részt tudtak venni, dokumentálásuk megtörtént. A begyakorló 

gyakorlatok előírt mennyiségét megtartottuk.  

Az ellenőrző gyakorlatok első és második félévi gyakorlata önállóan 

került (megfelelt minősítéssel) megtartásra. Ezen gyakorlatok bebizonyították 

azt, hogy szükséges a környező tűzoltóságokkal közösen tervezni és 

végrehajtani az ellenőrző gyakorlatokat. A gyakorlatok szervezésénél probléma 

nem merült fel, a létesítmények vezetői segítőkészségükkel, pozitív 

hozzáállásukkal járultak hozzá a gyakorlatok eredményes végrehajtásához. A 

tűzoltósport versenyeken a Váli Tűzoltó Egyesülettel közösen részt veszünk,  

több alkalommal is első helyezést értünk el. 

A tűzoltóságon készenlétbe állított szereket, felszereléseket az állomány 

tagjai ismerik, taktikai alkalmazásukat jó szinten végzik. 

 

Tűzoltóságunkat szolgálatellátás és célellenőrzés formájában 30 esetben 

ellenőrizték, több esetben tesztlap kitöltésével adtunk számot szakmai 

felkészültségünkről.  

 



                        A szolgálatszervezés és ellátás helyzete 

 

A szolgálat szervezésénél a létszámhiányból adódó probléma gyakran 

merül fel.  

    A legnagyobb probléma az alulfinanszírozottság, (pl. a 2019 –s évet 14,8 

millió forint hiánnyal indítottuk, így költségvetést tervezni rendkívül nehéz. Az 

állami támogatás évek óta nem változik 28.989.112, - Ft, közben 4 kötelező 

bérfejlesztést kellett végrehajtanunk 

 

        Komoly probléma, hogy egy kiképzett 20 éves tapasztalattal rendelkező 

főállású tűzoltó „C” kategóriás jogosítvánnyal PÁV 1 vizsgával, 

típusvizsgákkal, fadöntő tanfolyammal, 11 kisgép kezelésére jogosító 

igazolvánnyal MINIMÁLBÉRT kap.  

A tűzoltóság munkaerőpiaci versenyképessége minimális. Több tűzoltónk 

elment gépkocsivezetőnek a civil életbe többszörös bérért. 

 

    Szolgálatellátás problémái: A tűzoltó pálya NEM vonzó a fiatalok számára. 

Az önkéntesek nem a lakóhelyükön dolgoznak ezért szolgálatellátásuk 

korlátozott. A munkahelyükön a rendszeres berendelések miatt vissza kell 

mondaniuk a szolgálatot. Nagy problémaként jelentkezik még a rendezvények 

családi programok miatt nem vállalnak szolgálatot, tevékenységük esetlegessége 

rendszeresen gondot okoz a szolgálat kiadásánál. A főállásúak szabadságolása 

esetleges betegállománya esetén létszámhiány adódik. 

 
 

   Szolgálati csoportok vezetői: 

     Az  „A” szolgálati csoport szolgálatparancsnoka   szakmai felsőfokú  

          végzettséggel és 25 évi hivatásos szolgálati múlttal rendelkezik. 

 

          A „B” szolgálati csoport szolgálatparancsnoka tűzoltó felsőfokú  

          végzettséggel és 23 évi hivatásos szolgálati múlttal rendelkezik.  

 

          A „C” szolgálati csoport szolgálatparancsnoka tűzoltó felsőfokú  

          végzettséggel és 24 évi hivatásos szolgálati múlttal rendelkezik.  

 

 Laktanya 

 
A laktanya átépítése 2015 tavaszán befejeződött. A dísznövények ültetése, 

folyamatos fűnyírás, virágokkal való díszítés, tavasztól őszig ad munkát az 

állománynak. 

Sajnos pénzügyi okok miatt a laktanya emeleti szintjét bérbe kell adnunk 

a működés biztosítása miatt. 

 



 

                    Ügyeleti, híradó szolgálati tevékenység 

 

A híradósok feladataikat jó szinten végzik, riasztások, egyéb 

fecskendőmozgások alkalmával a hírforgalmazás szabályait betartva látják el 

munkájukat, valamint ezek dokumentálását. Az előírt továbbképzéseken, 

berendeléseken rendszeresen részt vesznek és az ott tanultakat, tapasztaltakat 

hasznosítják tevékenységük során. Híradástechnikai felszereléseink jók.            

Veszélyes anyagok azonosítását, illetve a program és a KAP-ONLINE 

program kezelését jó szinten ismerik.  A PAJZS rendszert a híradósok ismerik 

kezelési sajátosságaival rendelkeznek. EDR rendszer képzése folyamatos. 

 

 

Technikai, anyagi és műszaki tevékenység 

 
Az egység használatában lévő vagyontárgyak, készletek nyilvántartása 

naprakész, a változások átvezetése folyamatos. A tárolási és raktározási 

körülmények biztosítottak. A helyileg végzett gazdálkodás a takarékosság 

elvének figyelembevételével valósul meg 

Szerekkel, felszerelésekkel való ellátottságunk megfelel az előírásoknak.  

 

Fecskenő típusa Készenlétbe állítva Műszaki állapota 

Mercedes Atego 1529  (2009) 2010.  március kiváló 

Mercedes 1113 Metz 1600   

(1975)  45éves ???? 

1999. december jelenleg fékhibás 

javítás alatt 

 

 A műszaki vizsgák a megadott időpontokban kerültek végrehajtásra. 

 

A gépjárműfecskendők kötelező biztosítási szerződéssel, illetve a VÁL/1 

Mercedes Atego 1529 Rosenbauer TLF 4000 AT 2 CASCO biztosítással is 

rendelkezik. A fecskendő érvényes tűzoltás technikai felülvizsgálattal 

rendelkezik. 2019 évben teljes fékgenerálon átesett (fékdobcsere A, B tengely, 

fékbetétcsere A, B tengely) OKF pályázat. 

 

A vezetési gyakorlatok végrehajtása is folyamatos. 

 

A gépjárművezetők rendelkeznek az előírt képesítési követelményekkel. 

Ismerik a szerek működtetését, azok kezelését, taktikai lehetőségeiket. A 

továbbképzéseken rendszeresen részt vesznek, a KRESZ szabályait jól ismerik. 

  

A tűzvédelmi szakfelszerelések állapota, karbantartottsága megfelelő.  



A rendszeresített kisgépek (láncfűrészek, korongos vágó benzinmotoros, 

Vetter párna, hidraulikus mentőkészlet, szivattyúk,) üzemképesek, éves 

revíziójuk az ütemtervnek megfelelően dokumentálva történnek. 

 

A légzésvédelmi felszerelések közül az MSA Auer Airmaxx megbízható, 

a felújítást (OKF pályázat), revíziókat a légző műhely elvégezte. A 

védőfelszerelések közül az állomány minden tagja rendelkezik Vektor típusú 

védőruhával.    

A VÁL/1-s fecskendő málházása megfelel a 48/2011.(XII.15) BM 

rendeletben előírt követelményeknek. 

 

 

 

 

 

2019 évben az alábbi eszközökkel gazdagodott a VÁL/1 

málházása: 

 
  1 db. FLEX 29.18.0  akkumlátoros orrfűrész,  

  1 db. vízpajzs sugárcső, (OKF pályázat) 

  1 db. 210 darabos krovakészlet, 

  lecseréltük a légzsák leszorító készletet újra, 

  valamint a pályázati összegből a hidraulikus mentőkészlet tömlőcseréjét  

  hajtottuk végre (OKF pályázat).  

A mentőkötelek, mászóövek, létrák terhelési próbáit az ütemezésnek 

megfelelően el tudtuk végezni, melyek dokumentálása megtörtént. 

Tűzoltótömlőink megfelelő mennyiségben és érvényes nyomáspróbával állnak 

rendelkezésünkre.  

 

    A tartalékszer 2019 évben 213 napon keresztül nem volt bevethető, sajnos 

jelenleg is javítás alatt van. 

A személyi állomány a rábízott felszereléseket legjobb tudása szerint 

karbantartja, azokat óvja. Mindannyiunk érdeke, hogy jó minőségű szerekkel és 

felszerelésekkel tudjunk dolgozni, ami a hatékony és pontos munkavégzés 

alapfeltétele. 

 

Munkavédelemmel kapcsolatos tevékenység 
 

Parancsnokságunkon középfokú munkavédelmi vizsgával rendelkező 

szakember látja el a munkavédelmi feladatokat. A munkavédelmi oktatás a 

készenléti állománynak az éves továbbképzési terveknek megfelelően évenként 

és szolgálati csoportonként 2-2 alkalommal megtörtént. Parancsnokságunkon a 



munkavédelmi szemlét megtartottuk, melyen az FMKI részéről Sebestyén 

Péterné munkabiztonsági felügyelő asszony és Dr. Száraz Márta üzemorvos vett 

részt. A munkavédelemmel kapcsolatos iratok, okmányok vezetése 

folyamatosan, az előírásoknak megfelelően történik. 

2019 évben munkabalesetet, valamint közúti balesetet nem 

szenvedtünk és nem okoztunk. 

 

 

Kérem beszámolónk elfogadását. 

 

 

 

Vál. 2020. 01. 31.     

 

 

 

 

                                   

                                                                            Kocsis Bálint  

                                                             Váli Önkormányzati Tűzoltóság 

                                                                              elnök 

 

 


