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A hazai tűzoltómozgalomban és ezen belül a somogyi tűzoltómozgalomban is sok változás 

volt az elmúlt évben.  

Országosan folytatódott a Magyar Tűzoltó Szövetség megújulása, amelynek 

következményeként új szervezeti rend alakult ki. Belépett az MTSZ-be a LTSZ és a ÖTOSZ s 

ennek megfelelően módosult a szervezeti felépítés. Az idei év egyik ilyen új eleme a 

Magyarországi Mentőszervezetek belépési szándékának bejelentése. Az átalakult MTSZ 

tagja: 20 megyei/fővárosi szövetség, a LTSZ és az ÖTOSZ.   

A Magyar Tűzoltó Szövetség február 21-én Budapesten tartotta újjáalakuló éves 

küldöttközgyűlését, az eddigiektől merőben új összetételben. Az MTSZ-be belépett 

Létesítményi és Önkormányzati tűzoltókkal kiegészült küldöttek, megválasztották az MTSZ 

új tisztviselőit, elfogadták a tavalyi évről szóló beszámolót és döntöttek a 2015. évi 

feladatokról is. Somogy megyét az új szabályok értelmében Heizler György elnök képviselte. 

A Szakmai Bizottságok megválasztott vezetői: 

Tűzoltóverseny Horváth Gábor 

Nemzetközi Bleszity János – Pimper László  

Kárpát-medencei tűzoltó együttműködési bizottság Sisák Imre  

Képzési Mórocza Árpád 

Ifjúsági Molnár Attila 

Hagyományőrző Béres Ferenc 

Jogi: Hegedűs György 

Kommunikációs: Heizler György 

Önkéntes Egyesületi tűzoltósági Tagozatvezető: Kelemen Zsolt 

Létesítményi tűzoltósági Tagozatvezető: Udvardi Sándor 

Önkormányzati tűzoltósági Tagozatvezető: Balogh László 

Elnök: Dobson Tibor 

Felügyelő Bizottsági Elnök: Miakich Gábor 

 

 

 



 

Ezzel a Gróf Széchenyi Ödön által képviselt elveket, valamint a magyar tűzoltómozgalom 

közel másfél évszázados történetének dicső napjait felelevenítve a magyar tűzoltó társadalmat 

újra az egységes Magyar Tűzoltó Szövetség képviseli.  

Ennek első eredményei már a támogatások dinamikus növekedésével megmutatkoztak.  

Tovább fejlődött a beavatkozó ÖTE lehetőségeinek megteremtése, amihez jelentős képzéseket 

bonyolított le a megye, s ebben a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak kiemelkedő szerepe 

volt. A másik feladat a pályázati lehetőségek feltételeinek kidolgozásában való 

közreműködés, a pályázatok sikeres lebonyolítása.  

Ki kell emelnünk, hogy az Országgyűlés a költségvetési vitában az önkéntes tűzoltóságokra 

nézve rendkívül kedvező döntést hozott. 600 millióra emelte a támogatást. 

Ugyancsak megemelték a Magyar Tűzoltó Szövetség költségvetését is. Mindez az elmúlt év 

hatékony munkájának, az önkéntes egyesületek elismerést kiváltó tevékenységének 

köszönhető. 

A Somogy Megyei Tűzoltószövetségnek jelenleg 47 tagja van, ebből 28 önkéntes tűzoltó 

egyesület 8 polgárőr és tűzoltó egyesület, 4 önkormányzati tűzoltóság, 1 létesítményi 

tűzoltóság, 1 tűzoltó hagyományőrző egyesület, 1 kéményseprő vállalkozás, 4 tűzvédelmet 

támogató gazdálkodó egység. Örvendetes változás, hogy két új egyesületet köszönthetünk 

tagjaink sorában. (Szulok, Bolhás)  

 

A Somogy Megyei Tűzoltószövetség bevételét kizárólag a tagdíjak, esetenként a pályázatok 

képezik. Kiadásai a tagszervezetek segítését és működési feltételeinek javítását szolgálják. A 

Megyei Szövetség tagja az Országos Tűzoltó Szövetségnek, valamint a somogyi Tűzoltó 

Hagyományőrző Egyesületnek.  

A források költség-hatékony felhasználására törekedtünk a minél szélesebb körű aktív, 

támogató társadalmi bázis megőrzése, illetve bővítése, valamint a működést és a fejlődést 

biztosító, a közösségépítés és erősítés, a mások érdekében vállalt önkéntes segítségnyújtás és 

az ehhez kapcsolódó utánpótlást biztosító fiatalok felkészítése, nem utolsó sorban pedig a 

hagyományok ápolása céljából. 

Hagyományaink megőrzése mellett további célunk volt, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek 

a vállalt tevékenység végzéséhez szükséges megfelelő feltételrendszerrel rendelkezzenek, 

amellyel az önkéntes tűzoltó egyesületek az eddiginél hatékonyabb támogatást, nagyobb 

nyilvánosságot és elismerést kapjanak, ezáltal növekedjen a közösséget összetartó erejük.   



Az elmúlt időszak fejlesztésének és az egyesületek csapatépítő munkájának köszönhetően 34 

tűzoltó egyesület kötött a beavatkozásra együttműködési megállapodást Somogy megyében, 

ez országosan az előkelő helyre sorolja megyénket. A Somogy Megyei Tűzoltószövetség a 

2014. évi küldöttgyűlését 2015. március 28-n tartotta a Kaposvár, Somssich Pál u. 7. szám 

alatt a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 3. emeleti tanácstermében. Előtte a 

Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség elnöksége március 25. elnökségi ülésén összeállította az 

elmúlt év főbb eseményeit, ami jelentős munkára utal. (Lásd 1. számú melléklet) 

A jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve a Somogy Megyei Tűzoltószövetség 

alapszabályát átdolgoztuk, ebben a munkában a döntő részt Fülöp László alelnök úr végezte.  

Fő tendenciák: 

 Jól érzékelhető, hogy az önkéntesség szerepe felértékelődött.  

 Az önálló beavatkozás lehetősége (KÖTÉL, Nagybajom, Szőkedencs) egyre több 

egyesület számára válik reális céllá, s ezzel „fehér foltokat” fednek le.  

 Jelentősen emelkedett az ÖTE-k vonulásának száma az elmúlt 2 évben, s teljesítették 

az együttműködési megállapodásban vállaltakat. Kevesebb a tűzesetek száma és egyre 

több a műszaki mentés. Az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó 

egyesületek igénybevétele egyre hangsúlyosabb a nagyobb vagy hosszabb ideig tartó 

káreseteknél.  

 A Somogy Mentőcsoport és a járási mentőszervezetek gerincét mindenütt az önkéntes 

tűzoltó egyesületek adják.  

 Az aprófalvas településszerkezet miatt jellemző a kis létszámú önkéntes szerveződés. 

 Az elmúlt évek pályázati lehetőségeinek köszönhetően a felszereléseik minősége 

javult. Az a tapasztalat, hogy azok az egyesületek vannak előnyben, amelyeknek az 

elszámolását könyvelő végzi, ezt javasoljuk a pályázóknak.  

 Ugyancsak nőtt a hagyományőrzés és az utánpótlás nevelés szerepe az elmúlt 

időszakban.  

 A szakmai bizalmat igazolja, hogy mára a Kap-online rendszerhez hozzáférésük van 

az egyesületeknek.  

Egyre növekszik a somogyi önkéntes tűzoltók beavatkozásainak száma és ezen belül 

jelentősen eltolódik a műszaki mentések, a balesetek, vihar és vízkárok felszámolása 

irányába. Tavaly már 82 tűzeseti beavatkozásra 152 műszaki mentés és 1 téves jelzés jutott.  

Az éves vonulásban részt vevő önkénteseket összesítő táblázatból is jól látható, hogy a 

települések mérete itt nem meghatározó, hisz a kaposvári KÖTÉL mellett ott vannak a 



legtöbbet vonulók között Szőkedencs, Szentbalázs, Berzence, Vése, Fonyód és Igal 

önkéntesei. A 235 vonulás részletei a 2. számú mellékletben olvashatók.  

Itt ki kell emelnünk a viharos júniusi beavatkozásokat, amikor az országon július nyolcadikán 

átvonuló vihar rengeteg feladatot adott a tűzoltóságoknak. Bár Somogyban kisebb volt a vihar 

ereje ennek ellenére több helyen kellett beavatkozni, amiből az önkéntes tűzoltóságok is 

kivették részüket. Somogyban főként a Balatonnál és a Kaposvár-Nagyatád vonalon tombolt, 

fákat döntött, ágakat szakított le, volt ahol a vasúti felsővezeték és a villanyvezeték is 

megsérült. A lábodi, a segesdi és a kaposvári önkéntes tűzoltók is közreműködtek a közúti 

közlekedést akadályozó faágak eltávolításában. 

 

Mindezek eredményeként a hagyományoknak megfelelően kialakított éves programterv 

alapján végeztük a munkát.   

Pályázatok, fejlesztések  

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek pályázatán országosan 438 egyesület 336 millió forintot, 

míg a 25 somogyi egyesület 20 millió forintot költhetett működésre és fejlesztésre. Ezzel a 

számmal Somogy kissé az átlag feletti támogatást kapott. Mint ismeretes, az 500 millió Ft-ból 

100 millió Ft-ot – pályázati úton – az önkéntes mentőszervezetek részére biztosítottak, a 

fennmaradó 400 millió Ft-ot teljes egészében az önkéntes tűzoltó egyesületek részére 

különítették el.  

Ebből   

 az önállóan beavatkozó egyesületeknek biztosítottak 64 milliót  

 az ún. közreműködő egyesületeknek 336 millió Ft-ot.  

Országosan a sikeresen pályázó 438 egyesület üzemeltetési költségekre; tűzoltó- gépjármű és 

technika javításokra, felülvizsgálatokra; szakmai tanfolyamokon történő részvételre, PÁV 

vizsgálatokra; EDR rádiókra; szertár építésre, felújításra, bővítésre; tűzoltó védő- és technikai 

és informatikai eszközökre nyújtották be a pályázataikat. Somogyban 25 egyesület, 20 

206 695 Ft-ot nyert. Az országos 767 ezer forintos átlaghoz képest a somogyi egyesületek 

átlagosan 808 ezer forint támogatást kaptak.  (3. számú melléklet)  

 

Sikeresen pályáztak a somogyi önkéntes tűzoltó egyesületek a Darányi Ignác Terv – Új 

Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, amely a vidéki alapszolgáltatások 

fejlesztését szolgálja. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 

programban négy somogyi egyesület pályázott sikerrel.  



Renault Trafic-ot kapott: Berzence ÖTE, Böhönye ÖTE, Lábod ÖTE. Suzuki Vitarához 

jutott: Nágocs ÖTE.  

Úgy ítéltük meg, hogy szakmai és anyagi okokból elsősorban a II. és a fejlesztési célokat 

maguk elé tűző III. kategóriás Önkéntes Tűzoltó Egyesületek részére javasoltuk a pályázaton 

való részvételt, de minden egyesület pályázhatott. A fenntartási/üzemeltetési költségek 

(vizsga, GFB, casco) forrásai miatt javasoltuk az előzetes egyeztetéseket, s ennek ismeretében 

javasoltuk a pályázaton való részvételt. Erre szakmai okokból, Somogyból 14 egyesület 

számára javasoltuk a pályázaton való részvételt.   

Sikeresen pályázó somogyi önkénteseknek adományozott a Hankook magyarországi gyára 

gumiabroncs-garnitúrákat. Az ÖTE-k összesen négyszázezer forintértékben jutottak 

autógumikhoz. Az adomány jó kezekbe (vagyis jó felnikre) kerül, hiszen az igen magas 

működési költségekből segített lefaragni valamelyest. A sikerrel pályázó ÖTE-k a 

következők: Balatonberény PÖTE, Berzence ÖTE, Böhönye ÖTP, Mike Községi ÖTE, 

Öreglaki ÖTE.  

Ugyancsak eredményesen pályázott szövetségünk a Balaton Fejlesztési Tanácsnál, ahol 

tűzoltó felszerelésekre mintegy 600 ezer forint értékben kaptunk lehetőséget. Ezeket a 

felszereléseket az egyesületeknek adjuk át. 

Az idei év június első felében az eddig beszerzett, kapott felszereléseket osztotta szét a 

Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség az egyesületek között. Elsősorban azok az egyesületek 

kaptak, akik jelezték, hogy a francia védőruhák számukra előrelépést jelentenének a 

jelenlegi védőruháikhoz képest.   

A Somogy megyei Tűzoltó Szövetség 2015. december 11-12-én Igalban a Művelődési házban 

tartja kétnapos szakmai konferenciáját, ahol a NEA pályázatra való felkészülésről is 

tanácskoztunk. A program a gyakorlati feladatok megbeszélése, az újdonságok bemutatása és 

a pályázati lehetőségek feltérképezése jegyében szerveződött. A szállás az igali önkormányzat 

vendégházában biztosított a regisztráló résztvevőknek.  

 

Tűzoltó versenyek 

 

Szertáravatással egybekötött járási verseny volt Bolháson, ahol pályázati forrásból, mintegy 

38 millió forintból felépült a tűzoltó szertárat 10 hónapig tartó munkálatokat követően adták 

át. Az ünnepségen megjelent Wéber Antal tűzoltó dandártábornok, a Somogy Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Szászfalvi László, országgyűlési képviselő és 

Galba Mihály, polgármester. Az ezt követő járási tűzoltó versenyen 18 csapat mérte össze 



tudását, akik közül a helyezetteknek Fülöp László a Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség 

alelnöke adta át a díjakat.  

Május 9-én a Kadarkúti sportpályán zajlott a siófoki és a kaposvári összevont járási 

tűzoltóverseny. A megmérettetésre 23 rajjal álltak fel a csapatok, s örvendetes módon sok 

fiatallal indultak az egyesületek. A himnusz hangjai után, jó időben indult versenyen  a végső 

számolásnál a legtöbb kupát Törökkoppány önkéntes tűzoltói hódították el. Karád, Igal, 

Kaposfő, Szentbalázs, Kadarkút, Törökkoppány és Nagybajom tűzoltói huszonhárom rajjal 

álltak rajtvonalhoz.  

A járási versenyek két legeredményesebb önkéntes tűzoltó egyesülete jutott tovább a megyei 

döntőre, amelynek – május 30-án – Szulok település adott otthont. Az eddigi szokásoknak 

megfelelően összetett feladatokat kellett megoldani a versenycsapatoknak. Az ismeretlen 

terep és az életmentési feladat okozott némi izgalmat a versenyen. Nyúlgátépítésben és 

vízeltávolításban végül a segesdi önkéntes tűzoltók jeleskedtek. A 800 liter/perc teljesítményű 

kismotorfecskendő szerelésben a böhönyei csapat győzött. A műszaki mentési feladatban  a 

segesdi tűzoltóknak sikerült elsőként kimenteni a sérültet a megrongálódott autóból. Az 

életmentésben a szuloki együttes lett az első.  

Hagyományőrző verseny Marcaliban. Augusztusban 25-én a Somogyi Tűzoltó 

Hagyományőrző Egyesület szervezésében, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

és a Marcali Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatásával zajló versenyen kilenc város – a 

házigazda Marcali, Kaposvár, Barcs, Nagyatád, Böhönye, Vése, Fonyód és Székesfehérvár – 

tűzoltói mérték össze tudásukat. A versenyen végül a böhönyeiek győzedelmeskedtek, őket 

követte a nagyatádi, végül pedig a vései csapat.   

Jubieum és kmf. verseny Böhönyén Szeptember 5-én az egyesület fennállásának 125. 

évfordulóját ünnepelték Böhönyén, s hivatásos, önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, 

valamint az önkéntes tűzoltó egyesületek mérték össze felkészültségüket a szeptember 5-én az 

V. Országos Kismotorfecskendő-szerelési bajnokság ötödik fordulóján. A verseny 

megnyitóján Kelemen Zsolt, a Magyar Tűzoltó Szövetség alelnöke köszöntötte a 

résztvevőket, majd a lógó eső miatt modern és retro kategóriában azonnal elindították a 

motorokat. A Barcsi Mazsorett csoport és a Katasztrófavédelem központi zenekara 

vezetésével tűzoltó felvonulást tartottak. A menet a tűzoltó laktanyánál tartott megemlékezést, 

a 125 éves tűzoltó egyesületről és a 10 éves Önkormányzati tűzoltóságról. A kettős ünnep 

alkalmából Pereszteginé Kokoly Anna, az egyesület elnöke és Heizler György, a Somogy 

Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke emléktáblát koszorúzott meg, majd a megyei szövetség 

emléktárgyat adományozott a jubiláló egyesületnek. A győri, a bajai és a becsehelyi tűzoltók 



szerepeltek a legjobban a modern kategóriában. A retro kategóriában azonban mindenki nagy 

meglepetésére a simontornyai hölgyek utasítottak maguk mögé mindenkit. A 24 csapat között 

ott versenyeztek az Egis gyógyszergyár létesítményi tűzoltói mellett Böhönye erdélyi 

testvértelepülésének, Gyimesközéplok önkéntesei is. 

 

A 2015-ös katasztrófavédelmi ifjúsági verseny országos döntőjében, Budapesten a 

Városligetben a rendőr-tűzoltónapi majális programjaival egy időben zajló rendezvényen 

Somogy megyét a Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium csapatai 

képviselték az általános és a középiskolás korosztályban egyaránt. A 2015-ös versenyen a 

középiskolások között a Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

csapata bronzérmes lett, rendkívül szoros versenyben, 92%-os teljesítménnyel. A Rádiós 

Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület által felajánlott különdíjat is a KE 

Gyakorló iskola gimnáziumi csapata szerezte meg a versenyállomáson nyújtott kiemelkedő 

teljesítményükért. Az általános iskolás korosztályban a Kaposvári Egyetem Gyakorló 

Általános Iskola és Gimnázium tanulói az előkelő hatodik helyezést érték el.  

 

Más jellegű versenyt szerveztek tíz csapat, közel ötven fő részvételével a kutasi horgásztónál 

a VII. „Görbüljön a bot!’ tűzoltó horgászversenyen. Az érkezőket Segesd ÖTE látta 

vendégül, tőlük pedig a staféta- bot jövőre Görgeteg ÖTÉ-hez kerül. Nevezett csapatok: 

Böhönye ÖTP I-II, Bolhás ÖTE I-II, Barcs http, Görgeteg ÖTE, Iharosberény ÖTE, Nagyatád 

http, Segesd ÖTE, Vése ÖTE. Csapathelyezések: Görgeteg, Segesd, Bolhás II. Egyéni 

helyezések: Buzási Szabolcs, Görgeteg, Illés Tibor, Segesd, Galba Mihály, Bolhás 

 

Ünnepi megemlékezés 

 

Szent Flórián napján, május 4.én kerül sor a megyei tűzoltó napi megemlékezésre, amely 

egyben a kaposvári tűzoltóság 140 éves évfordulójának ünnepe is. Az összetartozást erősítő 

ünnepség a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Kaposvár Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség, a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a Somogy Megyei Tűzoltó 

Szövetség közös rendezvénye.   

A megemlékezésre a Kaposvári Székesegyházi Nagyboldogasszony Római Katolikus 

templomban 10 órakor tartandó szentmisét követően 11 órakor a Szivárvány Kultúrpalotában 

kerül sor. Főhajtással tisztelegtünk a szakma védőszentjének, Szent Flóriánnak szobránál 

Kaposváron, a „tűz katonájának” toponári szobránál hivatásos és önkéntes – aktív és 



nyugállományú – tűzoltók, valamint kéményseprők. A Szivárvány Kultúrpalotában Szita 

Károly, Kaposvár város polgármestere mondott ünnepi beszédet.  

A Somogy Megyei Szövetség részéről a 25-60 éves szolgálattal rendelkezők elismerésére 

valamint az év tűzoltója és a Reményi Samu díj átadására kerül sor. (5. számú melléklet) 

 

2015. május 2-án Pilisszentivánon tartotta a Magyar Tűzoltó Szövetség az országos Flórián 

napot. A Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség részéről négyfős delegáció vett részt az 

eseményen Horváth Attila, Varga Péter, Mencseli Imre és Reichert Csaba személyében, akik a 

találkozó aktivitásukkal képviselték szűkebb hazánkat. Itt a Magyar Tűzoltó Szövetség 

legmagasabb kitüntetését a Gróf Széchenyi Ödön emlékplakettet vehette át Reichert Csaba, a 

tabi Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka.  

Kitüntették a Szőkedencsi egyesületet is a katasztrófavédelem munkájának támogatása során 

végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója ajándéktárgyat ajándékozott a Szőkedencsi 

Polgárőr- és Tűzoltó Egyesület állománya számára, az elismerést átvette Komári József 

elnök.  

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója a 

katasztrófavédelmi szervek népszerűsítése és a társadalmi kapcsolatok építése, valamint a 

katasztrófavédelem terén huzamosabb ideje végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként 

a Tűzoltóság Napja alkalmából a katasztrófavédelem tiszteletbeli tagja kitüntető címet 

adományozta Szita Károlynak, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármesterének. A 

Katasztrófavédelem területén önkéntesen végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként 

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere a Katasztrófavédelem Önkéntes 

Támogatásáért Emlékérmet adományozott Karvalics Ottónak, Barcs város polgármesterének. 

 

Ifjúságnevelés  

 

Nagy érdeklődés kísérte a gyereknapi programokat megyeszerte, ahol egész napos 

programokkal várták a gyereket. A hivatásos tűzoltóságok mellett az önkéntes tűzoltó 

egyesületek közül 26 nyitotta meg kapuit a gyerekek előtt. A gyerekek megismerhették a 

tűzoltóautók felszereléseit, és testközelből megnézhették mindazokat az eszközöket, 

amelyeket egy tűzoltás vagy baleset során használnak. A tűzoltólaktanyákban készült fotók és 

az ott szerzett élmények lehet, hogy egy-egy jövendőbeli önkéntes tűzoltót szereztek az 

önkéntesek nagy családjának.  



A programban résztvevő egyesületek erőfeszítései a jövő nemzedékének nevelését célozzák: 

 Bolhás Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Böhönye Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság, 

Csurgó Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság, Fonyód Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 

Görgeteg Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Igal Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Iharosberény 

Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, Kadarkút Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság, 

Karád Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Kéthely Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Lábod 

Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, Mike Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 

Nágocs Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Nagybajom Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 

Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Balatonberény, Somogyjád Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület, Szentbalázs Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Szőkedencsi Polgárőr és Tűzoltó 

Egyesület, Tab Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság, Törökkoppány Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület, Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Segesd, Vése Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület, Balatonboglár Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság, Balatonkeresztút-

Balatonmáriafürdő ÖTE, Berzence Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Bodrog Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület. 

 

Önálló beavatkozó a Szőkedencsi és a Nagybajomi egyesület 

Óriási előrelépés a megye tűzvédelmében az önálló beavatkozói státusz elnyerése, ami  

hosszú felkészülési időszakot követően teljesült. Örvendetes, hogy további felkészülők is 

vannak.   

KÖTÉL és Szőkedencs után harmadik önállóan beavatkozó tűzoltó egységként kezdte meg 

működését megyénkben november elsejével a Nagybajomi Tűzoltó Egyesület. Ezután 185 

négyzetkilométernyi területen, több mint hétezer ember biztonságát szolgálja.  Az ünnepségen 

a megyei szövetséget Fülöp László alelnök képviselte. Az egyesületnek az erről szóló 

igazolást a 2015. október 21-én adta át Fülep Zoltán tű. ezredes, a BM Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltósági Főosztályának vezetője. A nagy múltú 

egyesület életében most újabb mérföldkő következik Nagybajom és közvetlen környezetének 

biztonságát szolgálja 27 taggal. Nagybajom, Kutas, Pálmajor, Kiskorpád és Jákó mentő 

tűzvédelme került feladataik közé, akik a riasztást követő 15 percen belül megkezdik a 

vonulást. A böhönyei önkormányzati tűzoltóság 11 kilométerre, a kaposvári hivatásos tűzoltó-

parancsnokság pedig 23 kilométerre van Nagybajomtól.  

Ehhez a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól egy gépjárműfecskendőt kaptak. 

A 2 ezer liter víz szállítására alkalmas STEYR Bronto Saurus eddig a siófoki hivatásos 

tűzoltóknál szolgált. A 20 éves járművet Szabó Zoltán tű. törzszászlós, Máté János és Borbély 

http://somogytuoszov.hu/onallo-beavatkozo-a-szokedencsi-egyesulet/


Károly tű. zászlósok,  Bertus Zoltán és Peiker László tű. főtörzsőrmesterek újították fel. 

Munkájukért Czeferner Józsefné, polgármester elismerésben részesítette őket. 

 

Somogyi Tűzoltó fecskendő, védőfelszerelés Erdélybe  

 

2015. február 15-én, adták át Gyimesközéplok (Románia, Hargita megye) önkéntes 

tűzoltóinak a böhönyei önkéntes tűzoltó egyesület gépjárműfecskendőjét, amely hosszú ideig 

a kaposvári hivatásos tűzoltóságon szolgált. Egyúttal az önkénteseket felkészítették azokra a 

tűzesetekre, amelyek a hegyek közt előfordulhatnak. A somogyi tűzoltók égéselméletből, a 

légzőkészülék használatáról tartottak előadásokat, valamint gépjármű- és épülettüzek 

oltásához adtak instrukciókat. A képzést Róth Zoltán tű. szds. (Kaposvár HTP parancsnok), 

Mencseli Imre pk. (Böhönye ÖT), Tóth Róbert tű. zls. (Marcali KVK), Garai Zoltán tű.zls. 

(Marcali HTP) és Kelemen Zsolt, a Magyar Tűzoltó Szövetség alelnöke tartotta.  

Hasonló módon, több alkalommal tartott képzést és vitt külföldről beszerzett 

védőfelszereléseket a KÖTÉL egyesület Erdélybe. A holland Tűzoltóság Határok Nélkül 

elnevezésű szervezet adományának szétosztásában segédkezett a kaposvári KÖTÉL egyesület 

2015. október 10-én és 11-én. A nagy mennyiségű tűzoltó bevetési ruházat, tűzoltó 

sportruházat, komplett légző berendezések, tűzoltó csizmák, bakancsok, URH rádió 

berendezések, tűzoltó védősisakok és mindezek tartozék alkatrészei összesen négy 

köbméternyi adományt tettek ki. A felszereléseket Bodó László, a KÖTÉL elnöke adta át a 

hazai egyesületeknek, valamint az Erdélyi Tűzoltószövetség vezetőinek, Szali Mózesnek és 

Baricz Róbertnek, akik a saját területükön működő egyesületeknek továbbítják azokat.  

Egy “különadomány” átadására is sor került. A Szőkedencs Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 

küldöttsége felújított kismotorfecskendővel, szívótömlővel, mászóövekkel, a Nagycenki 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület pedig egy –a KÖTÉL által felújított – ZUK tűzoltó gépjárművel 

segítette a Borzont Önkéntes Tűzoltó Alakulatot. A 80 éves jubileumát ünneplő, újjáalakult 

erdélyi önkéntes csapat együttműködési megállapodást is kötött a szőkedencsiekkel.  

 

Határon túli magyarokat oktattak a somogyi önkéntesek  

 

A szomszédos országok magyar önkéntes tűzoltói számára szervezett képzést a Magyar 

Tűzoltó Szövetség, amelyet a Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség szervezett 2015. 

szeptember 26-án, a KÖTÉL tagjainak és a hivatásos egységek segítségével.  

http://somogytuoszov.hu/hataron-tuli-magyarokat-oktattak-a-somogyi-onkentesek/


Peti István az életmentés és az elsősegélynyújtás alapfogásait ismertette a jelenlévőkkel; 

szóba került az újraélesztés, a szűk helyekről mentés, valamint a különféle baleseti sérülések 

„feltérképezése” is. Bodó László, gyakorlati bemutatóval is megspékelt előadást tartott a 

balesetet szenvedett járművekkel kapcsolatos mentési feladatokról. A gyakorlati etapban 

mindenki megnézhette egy „balesetet szenvedett”, felborult gépjármű talpra állítását, a vezető 

kimentését. Az „akció” egyik fénypontja a még működő légzsákok irányított aktiválása volt – 

a jelen lévők megtapasztalhatták, mivel jár egy ilyen egyszerűnek hangzó esemény. Ezen 

kívül a Szlovák Tűzoltó Szövetség alelnöke az ott beállított új gépjárművet, a Heros Zrt. 

vezérigazgatója a tervezett hazai járművet mutatta be a résztvevőknek.  

 

Más jellegű nemzetközi siker, hogy a KÖTÉL egyedüli magyar csapatként nevezett a 

„Holmatro Rescue Experience” elnevezésű műszaki mentési „bajnokságra”. Valódi 

nemzetközi mezőnyben kellett helyt állniuk:  

lengyel, francia, osztrák, spanyol, olasz, brit, szlovén, német, svéd, finn, norvég, holland, 

belga, ír és kanadai tűzoltók (hivatásosak és önkéntesek vegyesen) ellen kellett 

megküzdeniük, a kupa névadója által berendezett autóbaleseti helyszínen. 

 

Alapfokú képzések, Tűzoltás vezetői tanfolyam 

Hét somogyi és egy zalai egyesület 19 önkéntes tűzoltója vizsgázott le tűzoltás vezetői 

ismeretekből május 8-án Lábodon. A 144 órás, elméleti és gyakorlati oktatásból álló 

tanfolyamon igali, iharosberényi, berzencei, görgetegi, miháldi, segesdi, lábodi, valamint a 

kaposvári KÖTÉL egyesület vettek részt.  

Önkéntes tűzoltóparancsnokok konferenciája 2015 Igal 

A Somogy megyei Tűzoltó Szövetség 2015. december 11-12-én Igalban a Művelődési házban 

tartotta kétnapos szakmai konferenciáját. A program a gyakorlati feladatok megbeszélése, az 

újdonságok bemutatása és a pályázati lehetőségek feltérképezése jegyében szerveződött. A 

szállás az igali önkormányzat vendégházában biztosított a regisztráló résztvevőknek. A 

tapasztalatok alapján az idei évben is Igalban tartjuk az éves parancsnoki értekezletet és 

képzést. 2015. december 11-12-én – a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a 

Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség szervezésében – az önkéntes tűzoltóparancsnokok éves 

továbbképzése Igalban. „Elismerésre méltó az a példamutató együttműködés, amelyet a 

somogyi hivatásos, létesítményi, az önkormányzati és az önkéntes tűzoltók közt 

tapasztalható” – többek között így kommentálta Kelemen Zsolt, a Magyar Tűzoltó Szövetség 

alelnöke az eseményt.  



A kétnapos szakmai konferencia első napján Obbás Gyula polgármester köszöntötte a megye 

önkéntes és hivatásos tűzoltóparancsnokait, akiknek ezt követően Wéber Antal tű. 

dandártábornok mondott köszönetet. A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgatója úgy fogalmazott: minden évvége egy mérföldkő, a munkánk azonban folyamatos, 

az elmúlt egy évben végzett áldozatos munkáért pedig köszönet jár.  

 

Elismerések, díjjak 2015-ben  

 

Az Országos küldöttértekezleten, Budapesten a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tűzoltó ifj. 

Bodó László. A Kötél Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület önkéntes 

tűzoltója gróf Széchenyi Ödön emlékplakettben részesült a tűzoltósport terén elért kiemelkedő 

eredményeiért.  

Wéber Antal tűzoltó dandártábornok, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgatója felterjesztésére és Heizler György ny. tűzoltó ezredes, a Somogy Megyei Tűzoltó 

Szövetség elnöke ajánlására a BFT Közbiztonsági Testület díjbizottsága döntése alapján a 

„Balaton Régió Közbiztonságáért” díjban részesült Oláh László tűzoltó alezredes, a Somogy 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője. 

Ifj Bodó László a legerősebb tűzoltó egyszerre két aranyérmet is egy somogyi önkéntes 

szerzett meg az idei TFA-bajnokságon. Az augusztus végén zajló tűzoltóverseny dupla első 

helye kiemelkedő teljesítménynek számít.  

Elismeréssel gazdagodott a Böhönye ÖTE: a Somogy Megyei Közgyűlés a megyenapon 

tüntette ki az önkénteseket a “Somogy Polgáraiért Díjjal”, melyet a megye lakóiért végzett 

kiemelkedő munkájukért kaptak.  

A KÖTÉL (Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület) lett a 2015-ös év önkéntes 

tűzoltó egyesülete. Az elismerést a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

évértékelő, feladatszabó országos értekezletén vette át Bodó László, az egyesület vezetője a 

tavalyi évben nyújtott kiemelkedő és magas színvonalú teljesítményük elismeréséül. 

 

Egyesület Csökölyön  

December hetedikén Csökölyben 10 fővel megalakult a Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület. Az alakuló ülésen a Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség részéről Mencseli Imre 

elnökségi tag, a  Böhönye ÖTP parancsnoka, valamint Róth Zoltán tűzoltó őrnagy a kaposvári 

hivatásos tűzoltóság parancsnoka vett részt és szólalt fel. Ezt követően a jelenlévők 



egyhangúan megszavazták az egyesület megalakítását és egyben megválasztották a 

tisztségviselőket.  

Elnök: Flórián Ervin 

Alelnök: Kalász Zsolt 

Tűzoltóparancsnok: Szován János 

Pénztáros: Bojtor Szilvia 

 

 

 

1. számú melléklet 

Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség 2015. évi Programterv  

MTSZ éves közgyűlés: 

 Február 21. Budapest 

Elnökségi ülések: 

 Február 2. Kaposvár Igazgatóság és Tűzoltó Szövetség közös értekezlete 

 Március 25 Kaposvár 

 Augusztus 29 Böhönye 

 December 5 Igal 

Tűzoltás vezetői továbbképzés: 

 Január 20 – február 25. Kaposvár 

 Február 21 – június 20. Nagyatád 

Összevont járási versenyek: 

 Április 25. Bolhás 

 Május 9. Kadarkút 

 Május 9. Balatonberény 

Megyei verseny: 

 Május 30. Szulok 



Országos kismotorfecskendő verseny: 

 Augusztus 29 Böhönye 

 125 éves az Önkéntes tűzoltó egyesület 

 10 éves az Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye 

Hagyományőrző verseny: 

 Július 25. Vése 

 augusztus Marcali 

Ünnepségek: 

 Március 1. Polgári Védelmi Nap Nagybajom 

 Május 4. Flórián Nap Kaposvár 

Közgyűlés: 

 Március 28. 10.00 Kaposvár 

Parancsnoki továbbképzés: 

 December 5. Igal 

 

2. számú melléklet 

235 vonulás  

 

ÖTE Vonulás 

 Tűzeset 

Műszaki 

mentés 

Téves 

jelzés Összesen 

KÖTÉL 19 66 0 85 

Szőkedencs 8 7 0 15 

Szentbalázs 2 10 0 12 

Berzence 3 7 1 11 



Vése 5 5 0 10 

Fonyód 3 5 1 9 

Igal 5 3 0 8 

Balatonkeresztúr 0 7 0 7 

Lábod 3 4 0 7 

Iharosberény 1 6 0 7 

Kéthely 1 5 0 6 

Somogyvár 4 2 0 6 

Lajoskomárom 5 1 0 6 

Nagybajom 1 3 1 5 

Szulok 4 1 0 5 

Öreglak 4 1 0 5 

Segesd 4 1 0 5 

Kutas 3 2 0 5 

Karád 2 2 0 4 

Mike 1 3 0 4 

Somogyjád 0 3 0 3 

Görgeteg 1 2 0 3 

Nagyszakácsi 1 2 0 3 

Törökkoppány 0 2 0 2 

Bolhás 1 0 0 1 

Bodrog 1 0 0 1 

 

3.számú melléklet 

 

 

 

 

Pályázó neve 

  

Pályázó címe 

Megítélt 

támogatási 

összeg 



Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő Közsségek Tűzoltó 

Egyesülete 
Balatonkeresztúr 748 774 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Berzence Berzence 784 321 

Bodrogi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Bodrog 756 070 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Bolhás Bolhás 497 626 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Böhönye 499 429 

Reményi Samu Tűzoltó Egyesület Csurgó 499 144 

Fonyód Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete Fonyód 793 392 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Görgeteg Görgeteg 751 109 

Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Igal Igal 807 008 

Iharosberény Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Iharosberény 722 690 

Kadarkút, Hencse, Hedrehely, Visnye Közsség Önkéntes 

Tűzoltó Egyesülete 
Kadarkút 495 159 

KÖTÉL Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő 

Egyesület 
Kaposvár 1 399 275 

Karád Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület Karád 746 685 

Kéthely Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kéthely 753 973 

Lábod Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete Lábod 792 360 

Mike Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mike 794 303 

Tűzoltó Egyesület Nagybajom Nagybajom 899 976 

Tűzoltó Egyesület Nágocs Nágocs 745 777 

Öreglaki Önkéntes Tűzoltó Egyesület Öreglak 806 094 

Tűzoltó és Polgárőr Egyesület Segesd Segesd 764 120 

Szentbalázsi Tűzoltó Egyesület Szentbalázs 805 941 

Szőkedencsi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Szőkedencs 1 398 595 

Szuloki Önkéntes Tűzoltó Egyesület Szulok 747 511 

Törökkoppány, Szorosad, Kára Községek Közös Tűzoltó 

Egyesülete 
Törökkoppány 1 398 789 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Vése Vése 798 574 

ÖSSZESEN:  20 206 695 

 



4. számú melléklet 

Járási versenyek 

Bolhás 

A helyezettek 

Gyermek leány kategória 
1. Iharosberény ÖTE 

Ifjúsági leány kategória 
1. Iharosberény ÖTE 

Ifjúsági fiú kategória 
1. Görgeteg ÖTE 

Felnőtt női kategória 
1. Bolhás ÖTE 

2. Iharosberény ÖTE 

Felnőtt férfi kategória 
1. Segesd ÖTE 

2. Szulok ÖTE 

3. Görgeteg ÖTE 

Létesítményi női kategória 
1. Coats Crafts Hungary Ltd. 

Létesítményi férfi kategória 
1. Coats Crafts Hungary Ltd. 

 

Kadarkút  

Felnőtt férfi kismotorfecskendő szerelés: 

1. helyezett: Igal 

2. Törökkoppány 

Felnőtt férfi osztott sugár szerelés: 

1. Igal 

2. Szentbalázs 

3. Törökkoppány 

4. Kadarkút 

5. Karád 

Felnőtt női: 



1. Törökkoppány 

2. Karád 

3. Kadarkút 

fjúsági fiú: 

1. Törökkoppány 

2. Kaposfő 

3. Karád 

4. Kadarkút 

Ifjúsági leány: 

1. Törökkoppány 

2. Kaposfő 

3. Kadarkút 

Gyermek fiú: 

1. Nagybajom 

2. Törökkoppány 

3. Kadarkút 

Gyermek leány: 

1. Nagybajom 

2. Kadarkút 

3. Törökkoppány 

Megyei Tűzoltóverseny  

Az összesített eredmények: 

1. Szulok 

2. Segesd 

3. Igal 

4. Szőkedencs 

5. Böhönye 

6. Görgeteg 

Versenyszámonkénti eredmények: 

Kmf. szerelés 
1. Böhönye 

2. Szőkedencs 

3. Igal 

Vízből mentés 
1. Szulok 

2. Igal 

3. Segesd 



Árvízi védekezés 
1. Segesd 

2. Szulok 

3. Igal 

Műszaki mentés 
1. Segesd 

2. Böhönye 

3. Szulok 

5. számú melléklet 

 

A Flórián napon somogyi elismerésben részesültek 

Csordás László Szőkedencs 
Az év somogyi tűzoltója 

dísztányér 

Nagy László Böhönye 
Kimagasló Tűzoltói tevékenység 

(dísztányér) 

ifj. Bodó László KÖTÉL 
Kimagasló Tűzoltósport 

tevékenység (dísztányér) 

Köcski  Miklós Fonyód 
Kimagasló Tűzoltói tevékenység 

(dísztányér) 

Varga Péter Csurgó Reményi Samu emlékérem 

Reichert Csaba Tab 
Gr. Széchenyi Ödön díj 

(központilag veszi át) 

GLINDE VÁROS 

TŰZOLTÓSÁGA 
Németország/Glinde 

A 140 éves kaposvári tűzoltóság 

évford. dísztányér 

Szolgálataiért szolgálati érmet vehetett át: 

Tóth-Mérei József Igal 25 éves szolgálati érem 

Horváth Zsolt Fonyód 25 éves szolgálati érem 

Fülöp László Igal 30 éves szolgálati érem 

Kövesi József Mike 30 éves szolgálati érem 

Váradi Tibor Mike 30 éves szolgálati érem 

Németh István Nagybajom 30 éves szolgálati érem 

Kövesi János Mike 40 éves szolgálati érem 

Molnár Béla Mike 40 éves szolgálati érem 



Kuckó József Nagybajom 40 éves szolgálati érem 

Horváth József Nagybajom 40 éves szolgálati érem 

Tóth Lajos Nagybajom 40 éves szolgálati érem 

Takács János Berzence 40 éves szolgálati érem 

Csepeli János Berzence 40 éves szolgálati érem 

Huszics István Berzence 50 éves szolgálati érem 

Dégi János Fonyód 50 éves szolgálati érem 

 

 

 

 


