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Szakmai beszámoló 

 

A Magyar Tűzoltó Szövetség (1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.) pályázatából nyert 

támogatás szakmai beszámolójának ismertetése: Rédics Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 

rendelkezik a településen egy az önkéntes tűzoltók számára fenntartott szertárral, ott egy 1972-ben 

gyártott Ford szerkocsival , 3 motoros szivattyúval , a hozzá szükséges  felszereléssel és ruházattal. 

Ezek az eszközök az idő múlásával és az eszközök használata miatt kopnak, avulnak. Rendkívül 

örültünk, hogy eszközeinket részben cserélni tudtuk, részben bővíteni a Tűzoltó Szövetség által 

megítélt támogatás (200.000 Ft) és a helyi önkormányzat segítségével. A pályázatban szereplő autó 

javítását kénytelenek voltunk az önkormányzat támogatásával elvégeztetni, viszont ahogy a 

pályázatban is szerepelt a technikai feltételeket emellett a Tűzoltó Szövetség támogatásából tudtuk 

javítani azzal, hogy sikerült C-52-es nyomótömlőket vásárolnunk. Ezekre a tömlőkre szükség volt, 

mivel a meglévő állomány már nagyrészt elhasználódott, illetve 1 db nyomócső selejtezésre kerül. Az 

új tömlők beszerzésével továbbra is biztonságosan fenn tudjuk tartani az oltáshoz szükséges 

mennyiségű és minőségű eszközt. A régebbi tömlőkkel pedig a gyakorlást tudjuk végezni. A 

pályázatban szereplő üzemanyagok beszerzése mind a szerkocsi, mind pedig a motoros szivattyúk 

üzemeltetéséhez szükséges és elengedhetetlen. Természetesen a helyi önkormányzat is igyekszik 

segíteni a munkánkat a működéshez hozzájárulva, de a Tűzoltó Szövetség pályázati támogatása 

tovább javította  a helyzetünket. Egy régóta hiányzó eszközt sikerült a pályázat keretében 

beszereznünk, mégpedig egy motoros láncfűrészt. Az önkéntesek bevethetősége korlátozott az estek 

nagy részében, de kisebb veszélyes esetek elhárításához nem tudtuk a kézi eszközeinket hatékonyan 

használni, ezért tartottuk fontosnak a motoros fűrész beszerzését. További lehetőség a képzésnél 

jelentkezik, ugyanis sokan nem tudják alkalmazni az eszközt és legalább az alapismeretek 

elsajátítására alkalmas lesz. Önkéntes tűzoltóink képzését tartjuk még fontosnak, hiszen 

elengedhetetlen a folyamatos gyakorlatozás, de legalább ennyire fontos az elmélet elsajátítása is. A 

gyakorlatozás tekintetében jelentkezik komoly többletigény az üzemanyagok felhasználására, hiszen 

a gyakorlat során több motoros eszközt is használnunk kell. Mindenképpen fontosnak tartjuk ezt, 

hiszen a szakmai munka eredménye megmutatkozik nemcsak az önkéntesek által végzett munkából, 

hanem a hivatásos tűzoltóság fiatalokkal történő ellátásából is, hiszen jó néhányan az önkéntes 

állományból kerültek a hivatásos tűzoltók közé. Ez pedig megerősít bennünket abban, hogy 

munkánkat tovább végezzük és fejlesszük. Köszönöm a Magyar Tűzoltó Szövetség támogatását és 

kérem fenti szakmai beszámolóm elfogadását. 
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