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Szigetszentmiklós Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság  
Kovács Zoltán tűzoltó őrnagy 
tűzoltóparancsnok 
részére 
 
 
Tisztelt Parancsnok Úr! 
 
     
    Az Önkormányzati Tűzoltóság Ráckeve (2012 előtt, Ráckevei Önkéntes Tűzoltóság) 1997-óta 
működik, mint köztestületi tűzoltóság és 9 településen végez tűzoltási és műszaki mentési 
feladatokat. 
A tűzoltóságunk működéséhez elsősorban az állam és az alapító ráckevei Önkormányzat közösen 
biztosított anyagi fedezetet, mert a további 8 település önkormányzata, forráshiányos 
gazdálkodása miatt, csak részben vagy egyáltalán nem is tudott támogatást nyújtani. Előző 
évekhez képest 2019-ben Áporka és Szigetújfalu nem támogatta tűzoltóságunkat. 
 
 
Tűzoltóságunk szakmai tevékenysége: 
 
 
2019-évi vonulási statisztika: 
 
Az elsődleges műveleti körzetünkhöz tartozó 9 településen 322 káresethez riasztották 
tűzoltóságunkat. Több esetben fordult elő, hogy tömeges viharkárok tekintetében több káresetet 
hivatásos és önkéntes egységek számoltak fel. A táblázat ezeket az eseteket nem tartalmazza, 
mert az adatlapok Szigetszentmiklós Hivatásos Tűzoltóság Kap-Online rendszerén jelentek meg. 
Megközelítőleg 340 káreset volt a területünkön. Településekre lebontott káreseményeket az alábbi 
táblázat tartalmazza. 
 
 

Település Tűzeset Műszaki 
mentés 

Téves 
jelzés 

Szándékosan 
megtévesztő 

Kiérk.előtt 
felszámolt 

Összesen 

Áporka 6 9 0 0 0 15 
Dömsöd 26 38 3 0 2 69 
Kiskunlacháza 20 29 11 0 2 62 
Lórév 5 3 1 0 0 9 
Makád 5 2 0 0 0 7 
Ráckeve 35 57 23 1 6 122 
Szigetbecse 2 3 1 0 0 6 
Szigetszentmárton 4 12 1 0 0 17 
Szigetújfalu 7 2 1 0 1 11 
Összesen: 110 155 41 1 11 318 
 
1-1 esetben Apaj és Bugyi településre is vonultunk tűzesethez, valamint 2 esetben utólagos 
tűzesethez vonultunk Kiskunlacháza településre. Ezt a 4 káresetet a táblázat nem tartalmazza. 
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Önkéntes tűzoltóságok vonulásai a területünkön: 
 
Dömsöd: 71 vonulás 
Délegyháza-Dunavarsány: 22 vonulás 
Kis- Sziget: 64 vonulás 
 
 
 
Hivatásos tűzoltóságok vonulási statisztikái a területeinken: 
 
Hivatásos egységek a 322 káresetből 103 esetben kaptak riasztást, melyből 41 esetben nyújtottak 
segítséget káreseteknél, 20 esetben jegyzőkönyv felvételezésre vonultak és 42 alkalommal vissza 
lettek fordítva.  
 
 
Gépjárművek kilométer és üzemanyag statisztikái:   
 
Renault gépjárműfecskendő: Keve I. szer 
 

- megtett kilométer: 6085 km 
- felhasznált üzemanyag: 2656 liter 
- forintban összesen: 1.052.840 forint 

 
Mercedes gépjárműfecskendő: Tartalék szer 
 

- megtett kilométer: 1030 km 
- felhasznált üzemanyag: 240 liter 
- forintban összesen: 96.811 forint 

 
Toyota Hiace: ügyintéző 
 

- megtett kilométer: 1009 
- felhasznált üzemanyag: 89 liter 
- forintban összesen: 36.128 forint 

 
 
Ellenőrzések: 
 

- beavatkozás ellenőrzés 11 db / káreseteknél Sziget 24,25 ellenőrzése/ 
- szolgálat ellátás ellenőrzése 2 db 
- gyakorlatok és helyismereti foglalkozások ellenőrzése 12 db 
- kiképzési foglalkozás ellenőrzése 3 db 

 
A szakmai felső vezetés súlyos hiányosságokat az ellenőrzések alkalmával nem tapasztalt.  
 
 
Gyakorlatok, továbbképzések: 
 
Helyismereti foglalkozás:  
 

- Duna Relax Event Hotel, Ráckeve / Szigettel közös foglalkozás/ 
- Nagylegelő Dűlő Idősek Otthona, Kiskunlacháza / Szigettel közös foglalkozás/ 
- Goldi- Módi Kft. Ráckeve 
- Gróf Széchenyi István Általános Iskola, Dömsöd / Szigettel közös gyakorlat/ valamint az 

egyik napon Dömsöd ÖTE is részt vett a foglalkozáson.  
 



 3
 
 
Szituációs Begyakorló gyakorlat: 
 

- Duna Relax Event Hotel, Ráckeve / Szigettel közös gyakorlat/ 
- Gróf Széchenyi István Általános Iskola, Dömsöd / Szigettel közös gyakorlat/ valamint az 

egyik napon Dömsöd ÖTE is részt vett a gyakorlaton.  
 
 
Helyi szintű ellenőrző gyakorlat:  
 

- Fidélió Idősek Otthona, Ráckeve  
- Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár, Kiskunlacháza / esti gyakorlat, melyen 1-1 

alkalommal Kis-Sziget ÖTE és Dunavarsány-Délegyháza ÖTE is részt vett. 
 
 
Az ellenőrző előjárók a gyakorlatok ellenőrzése alkalmával súlyos hiányosságokat nem 
tapasztaltak. 
 
 
Felülvizsgálatok, továbbképzések: 
 

- Tűzoltó készülékek 
- Kisgépek 
- kompozit palackok 
- légzőkészülékek 
- Mászó övek 
- Mentőkötelek 
- Létrák 
- Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás 
- Gépjárműfecskendők műszaki vizsgáztatása 
- Épület és aggregátorok érintésvédelmi felülvizsgálata 
- Holmatro eszközök 
- Dräger 4 gázt érzékelő készülék éves kalibrálása  

 
 
Pályázat: 
 
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által az Önkormányzati Tűzoltóságoknak kiírt 
eszközfejlesztési pályázaton a következő pénzösszeget, eszközöket és felszereléseket kaptunk 
meg. 
 
Renault tűzoltó gépjárműfecskendőnk teljes körű javítására: 1.015.870 Ft. 
 
Tűzoltó védő és technikai eszközökben az alább felsorolt tételeket kaptuk meg 2.389.308 forint 
értékben: 
 

- dräger kompozit tartalék palack /6 db/ 
- tűzoltó védőcsizma /4 db/ 
- mentőkötél /2 db/ 
- dräger PSS mentőálarc és tömlő /1 db/ 
- benzinmotoros láncfűrész Husqvarna 445 /1 db/ 
- benzinmotoros láncfűrész Husqvarna 365 /1 db/ 
- benzinmotoros láncfűrész Husqvarna T435 /1 db/ 
- keresőlámpa (Streamlight Fire Vulcan) /2 db/ 
- kézilámpa (Streamlight Survivor LED) /5 db/ 
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A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által az Önkormányzati Tűzoltóságoknak kiírt 
bérrendezési pályázaton 2.901.370 forint támogatási összegben részesültünk.  
 
 
Bérmunkáink: 
 

- Tuti Car Racing Kft. Kiskunlacháza Bankházi reptéren / gyorsulási verseny, térelhatároló 
edények vízzel való feltöltése 5 alkalommal/ 
 

- Lions Production Kft. Kiskunlacháza Bankházi reptér, Liam Gallagher Sockhwave videóklip 
/ tűzoltó felügyelet biztosítása/ 
 
 

- Roxer Kommunikációs Ügynökség Kft. Kiskunlacháza Bankházi reptér, Dacia autós családi 
nap 12 db 1 m3-es edény vízzel való megtöltése  

 
 
Rendezvények, bemutatók: 
 

- Kiskunlacháza Általános Iskola pályaorientációs nap.  
- Makád, gyermeknapi rendezvény 
- Nyitott szertárkapu elnevezésű rendezvény tűzoltóságunkon 
- Ráckeve, Óvoda gyermeknapi rendezvény 
- Ráckeve, Bölcsőde gyermeknapi rendezvény 
- Dömsöd, Tűzoltó bemutató. Lórév falunap 
- Szigetbecse falunapi rendezvény, Ráckeve Veterános rendezvény 
- Ráckeve, Katolikus Iskola, Pályaorientációs nap 
- Ráckeve, Árpád Fejedelem Általános Iskola egy osztálya környezetismeretek óra keretein 

belül látogatta meg tűzoltóságunkat 
- Szigetújfalu Általános Iskola két osztálya is látogatást tett tűzoltóságunkon 
- Ráckeve, karácsonyi díszkivilágítási rendezvény 

 
 
A műveleti területünkön lévő tűzoltó egyesületekkel jó kapcsolatban állunk, szakmai munkájukat 
segítjük, rendezvényeiken, valamint bemutatóikon minden esetben részt veszünk. 
  
Az idei évben is voltak olyan diákok, akik laktanyánkban teljesítették a kötelező közösségi 
szolgálatot. A fiatal diákokat nem csak a napi teendőkbe vontuk be, hanem minden alkalommal 
más és új dolgokat ismerhettek meg tűzoltóságunkon.   
 
Tűzoltóságunkon biztosítottak az állomány és a szerek, felszerelések elhelyezésére szolgáló 
helyiségek. A híradástechnikai eszközök minden igényt kielégítenek, a dokumentumok napra 
készen vannak vezetve. 
 
Az ÖTP rendelkezik a minimálisan előírt járművekkel és felszerelésekkel. 
 
 
Fejlesztések: 
 

- A nyár bekövetkeztével tűzoltóságunk klíma berendezése meghibásodott. Cseréjét 
önerőből nem tudtuk elvégezni. Deák Péter és Fórizs László helyi vállalkozók 
támogatásával új klíma berendezést kapott tűzoltóságunk.  

 
- Lecseréltük tűzoltóságunk több mint 20 éves karnisait és függönyeit 

 
- A tél bekövetkeztével kombi kazánunk is meghibásodott, melynek javítási költségei olyan 

magasak lettek volna, hogy tűzoltóságunk vezetése egy új kazán beszerzéséről döntött.  
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- Az idei évben egy nagy öröm is érte tűzoltóságunkat. Ráckeve Város Önkormányzatának 

támogatásával, valamint saját forrásból Ausztria, Piesendorf település Önkéntes 
Tűzoltóságától vásároltunk egy Mercedes 1226 típusú 3000 literes tűzoltó 
gépjárműfecskendőt. Az autó 29 éves, 23000 kilométer van benne, teljesen makulátlan 
műszaki és esztétikai állapotban van. Saját erőből a málhatér átalakítását a magyarországi 
jogszabályoknak megfelelő málha lista alapján megkezdtük kialakítani, világítását 
korszerűsíteni. A rendszeresítési eljárást elindítottuk, gépkönyv magyar nyelvű fordíttatását 
megkezdtük, valamint a gépjárműfecskendő szivattyújából és aggregátorából történő 
levizsgáztatásunk folyamatát is elindítottuk. A gépjárműfecskendő rendszerbe állításának 
várható ideje: 2020. március hónap. Úgy gondolom, hogy a Renault és a Mercedes 1226 
típusú gépjárműfecskendőkkel évekre biztosított Ráckeve és térségének mentő-
tűzvédelme. 

 
 
Tűzoltóságunk személyi feltételei: 
 
A készenléti állomány, valamint önkéntes és megbízási szerződéses tűzoltóink rendelkeznek a 
jogszabályban előírt szakmai végzettségekkel és az éves alkalmassági vizsgálatokkal, illetve élet-
és balesetbiztosítással. 
A 2019-es évben a szolgálatszervezéskor figyelembe vehető létszám: 16 fő főfoglalkozású és 2 fő 
önkéntes tűzoltó volt. 1 fő főállású tűzoltónk Tóth Sándor tartós betegállománya miatt Ács Lajost 
volt hivatásos tűzoltót főállású tűzoltóként foglalkoztattuk. Tóth Sándort betegállományból való 
visszatérése után munkaalkalmassági vizsgálatra küldtem, mely vizsgálat eredményeként 
alkalmatlan minősítést kapott. Sándor 2019. október 03.-tól 2019.december 31.-ig felmentési 
idejét töltötte, majd elindította nyugdíjazását.  
Szabadságokat tekintve 2 fő, 2 illetve 1 nap szabadságot nem tudott kivenni, ők ezeket a napokat 
átvitték a 2020-as évre.  
 
2019. november 22.-n az Önkormányzati Tűzoltóság köztestülete rendkívüli közgyűlést tartott, 
melyen Czerny Péter Edvárd lemondott elnöki tisztségéről és a köztestület tagságáról. A 
köztestület tagsága egyhangú szavazással Ráckeve Város Alpolgármester Asszonyát választotta 
meg a tűzoltóság elnökévé.  
 
 
 
Kérem a beszámolóm szíves elfogadását! 
 
 
 
Ráckeve, 2020. január 10. 
 
 
 
       Tisztelettel: 
          
          Csordás József 
         megbízott tűzoltóparancsnok 
 
 
 
 
 
 
 


