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SZAKMAI MUNKA 
 
Az elmúlt évben megnövekedett a káresetek száma, így : 

2021-ben összesen 80 beavatkozás történt az egyesület részéről: 
36 tűzeset 
16 közúti baleset 
13 favágás 
5 segítségnyújtás mentősöknek 
5 épületomlás 
5 Állatmentés, vízszivatás, co2 szivárgás 
és 33 tűzjelző tévesen jelzett: 

 
A 80 beavatkozáson túlmenően 8 gyakorlatot tartottunk a vonulós tűzoltóink számára, hogy 
készségszinten tudjuk használni a felszereléseket, és szakszerűen tudjunk beavatkozni 
káreseteknél. 
 
A káresetekre az volt a jellemző, hogy a hivatásos tűzoltók után kb. 6 perccel később 
érkeztünk ki a helyszínre, általában 5-6 fővel. A Bonyhádi hivatásos tűzoltókkal együtt 
vállvetve, egymást segítve számoltuk fel a káreseteket. 5 alkalommal azonban előfordult, 
hogy mi értünk ki, és avatkoztunk be elsőként, vagy teljesen egyedül oldottuk meg, mert a 
hivatásos egységek bevetésről vagy gyakorlatról lettek riasztva. 
 
Júniusban a Somogy Megyei Kadarkúton, a nagy szél okozta káreseteknél tudtunk segíteni 5 
fővel, több Tolna megyei tűzoltó egyesülettel együtt. 
 
A szakmai tevékenység végrehajtása elképzelhetetlen a munkát végző egyesületi tagok 
nélkül.  
 
A tavalyi évben 34 fő fizetett tagdíjat:  

Vonulós tűzoltó: 
 

12 fő 
 Vezetőségi tag: 4 fő  
 
 
 
 

   
                   Pártoló tag, nyugdíjas: 

 
14 fő 
 valamint 2 fő még nem került 

felvételre 
felvételre 

                 ezenfelül van 14 fő diákunk 
 
2021 ben elnyertük „AZ ÉV TŰZOLTÓ EGYESÜLETE” címet az OKF től, amit a Szekszárdi htp 
működési területén még senki nem ért el. 

 
PÁLYÁZAT ,  TÁRSADALMI KAPCSOLATOK  
 



Évek óta legnagyobb támogatónk az Önkormányzat, amely a működési költségeink jelentős 
részét fedezi. Az általuk nyújtott támogatáson felül, kihasználunk minden olyan lehetőséget, 
amellyel bővíthetjük a szükséges eszközeinket. 
A 2021-es évben 1 OKF által kiirt  Ö.T.E. pályázaton indultunk, melyen az egyesület 
működéséhez  szükséges tárgyi eszközöket és pénzösszeget nyertük el összesen 918.000 Ft 
értékben: 
 

- Bevetési védőruha 
- Védősisakok 
- Mentőkötelek 
- Kéziszerszámok 
- Porraloltó készülékek 

 
 
Szokásos módon megtartottuk a tavalyi év, évzáró közgyűlését. 
Tavaly ismét elmaradtak a rendezvényeink, a tűzoltó versenyek, az ifjúsági versenyek, a 
bemutatók, a habpartik, és mindenféle társadalmi összejövetel a még fennálló vírushelyzet 
miatt. 
 
 

Szeretném megköszönni az egyesület tagjainak az egész évi kitartó munkáját, 

családtagjainknak a hozzánk való segítséget és türelmet. 

 
 
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 
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