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Tájékoztató 
 

A 
FEGY POLGÁRŐR ÉS TŰZOLTÓ 

EGYESÜLET GYÁL 
 
 
 

Munkájáról, elért eredményeiről  
2012. január 1-től, 2011. október 31-ig tartó 

időszakban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tisztelt Képviselő Asszony / Úr! 
 
 Ezúton szeretném köszönteni és egyben tájékoztatni Önöket, az egyesületünk 2012. évi 
munkájáról és eredményeiről.  

Elsők között az egyesület vezetőségét szeretném röviden bemutatni. 
 

 A FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Gyál jelenlegi vezetősége a 

következő személyekből áll: 
 
Kalmár Róbert — Elnök 
Tar Nándor — Elnökhelyettes 
Fábián Ferenc — Elnökhelyettes 
 
Romfa Mihály — Felügyelő bizottság vezetője 
Turcsány Attila — Felügyelő bizottsági tag 
Kovács Tamás — Felügyelő bizottsági tag  
 
Szabó István —FEGY Polgárőr Tűzoltó Parancsnok nyugállományú tűzoltó százados 
Tar Nándor  — a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Tűzoltó Parancsnok helyettese ( tűzoltó 
Őrnagy ),  
Locskai Mátyás — Pénzügyi munkacsoport vezetője  
Kurucz Árpád — FEGY Ifjúsági Tagozatának vezetője 
Romfa Mihály — FEGY Ifjúsági Tagozatának vezető helyettese 
 

  
A személyi állományunkat szakmailag tovább képeztük, gyakorlatokat tartottunk és 

jelenleg is az állományunkban tűzoltói szakmai továbbképzést tartunk, az OKF felügyeletével.  
 Ezzel párhuzamosan, a technikai felszerelésünk bővítése, korszerűsítése külön sikerként 

könyvelhető el, mely országos szinten is egyedülálló. 
 
 A tagok képzésében jó hírű és elismert, civil és hivatásos állományú szakemberek vettek 
részt. A teljesség igénye nélkül említhető a rendőrség, a tűzoltóság, a katasztrófavédelem, az 
Országos Mentőszolgálat és egyéb társadalmi tevékenységet végző szervezetek. 
 
 Kapcsolatunk, valamint együttműködésünk a társszervekkel nagyon jól összehangolttá 
vált. Napi kapcsolat alakult ki az Önkormányzattal az Önkormányzaton belül is a közterület 
felügyelettel, a Rendőrséggel, a Tűzoltósággal, a Mentőszolgálattal.  

 A Tűzoltási és Műszaki Mentési tevékenységünknek külön figyelemmel kíséri az 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, s két alkalommal ellenőrzést hajtottak végre 
ebben az évben tűzoltás közben, melyen egyesületünk megfelelt az elvárásoknak.  

 

Ennek a kiemelkedő teljesítményű csapatnak, az összehangolt munkának köszönhetően 
tudjuk segíteni a Gyáli Lakosságnak, valamint a Rendőrőrs dolgozóinak, akik segítségünkkel 
tudják biztosítani a városunk közrendjét, közbiztonságát, illetve annak folyamatos javulását. 
 



2012. év személyi állományának statisztikája: 
 

Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület taglétszáma:                                     75 fő 
Vizsgázott Tűzoltó:                                                                                          25 fő 
Tűzoltói oktatásra jár ( vizsga 2012.12.08. )                                                                       12 fő 
Járőröző állomány:                                                                                           32 fő 
Feladat nélküli tag                                                                                                                12 fő 
Próbaidős tag                                                                                                                          2 fő 
Tiszteletbeli tag:                                                                                                   1 fő 
Ifjúsági tagozatos:                                                                                                                43 fő 
 
A különböző munkacsoportokban feladatot ellátó tagjaink: 
 
Elnökség:                                                                                                         3 fő 
Felügyelő bizottság:                                                                                        3 fő 
Pénzügyi munkacsoport:                                                                                 3 fő 
Ügyelet központot üzemeltető munkacsoport:                                                5 fő 
Járőrvezetői munkacsoport                                                                                                  5 fő 
Gépkocsi karbantartó munkacsoport                                                               3 fő 
Rádiótechnika karbantartó:                                                                                                  1 fő 
Tűzoltó munkacsoport:                                                                                   25 fő 
SZ.E.M. munkacsoport:                                                               10 fő 
Ifjúsági tagozatot működtető munkacsoport:                                                                       5 fő 
Kimenekítéssel, kitelepítéssel foglalkozó munkacsoport:                                  12 fő 
Ruházatért felelős:                                                                                                 1 fő 
Tagdíj kezeléséért felelős:                                                                                        1 fő 
Igazolványok kezeléséért felelős:                                                                             1 fő 
Web oldal és média felelős:                                                                                                 2 fő 
 
 

Folyamatosan szem előtt tartjuk tagjaink továbbképzését, így szolgálatteljesítés közben 
precízebb, pontosabb munkát tudnak végezni a Magyar Köztársaság alkotmányos jogrendjének 
megfelelően. 

 
Eredményességünk ismertetése 2012. január 1. és 2012. október 31-i 

időszakban: 
 
Betörés, lopás, rablás észlelése, azok megakadályozása, helyszínbiztosítása:                  11 esetben 
Baleset észlelése, helyszínbiztosítás, forgalomirányítás:                                                  10 esetben 
Tűz észlelése, tűzoltás, tűzoltók felvezetése:                                                                    55 esetben 
Rendezvénybiztosítás:                                                                                                        8 esetben 
Verekedés, rendbontás, garázdaság megakadályozásában segítségnyújtás:                      20 esetben 
Műszaki mentés lakosság részére:                                                                                     25 esetben 
Orvosi ügyeletnek segítségnyújtás:                                                                                   24 esetben 
Tűzszerészeknek segítségnyújtás:                                                                                       2 esetben 
 
Körözött személyek felkutatása:                                                                                         7 esetben 



Kárelhárítás, segítségnyújtás közműkárok helyreállításánál:                                            11 esetben 
Eltűnt személyek felkutatása:                                                                                              2 esetben 
Környezetvédelemmel kapcsolatos események:                                                                 9 esetben 
Terület, objektum, személyek ellenőrzése:                                                           napi szintű feladat 
Halálesetnél biztosítás:                                                                                                        1 esetben 
Rendőrséggel közös egyéb feladat:                                                                                 158 esetben 
Riasztó rendszer jelzések ellenőrzése:                                                                             890 esetben 
Riasztórendszer pánik jelzése:                                                                                           17 esetben 
Riasztórendszer éles betörés jelzése:                                                                                   1 esetben 
Egyéb bejelentett események ellenőrzése:                                                                       205 esetben 
Rendőrségnek átadott személyek:                                                              közös akció keretén belül 
Szervezett akciók:                                                                                                              7 alkalom 
Környező településeken segítségnyújtás:                                                                          7 alkalom 
Családsegítőnek segítségnyújtás:                                                                                       2 alkalom 
Mezőőrséggel közösen végrehajtott intézkedés:                                                                1 alkalom 
Közterület Felügyelettel szervezet közös járőrözés, intézkedés,:                                     54 alkalom 
+ a tanítási napokon a zebrák biztosítása folyamatosan és szervezett piaci napok égész évben 
Ifjúsági Tagozat, után képzés, kiemelkedő szereplés:                                                    122 alkalom 
Nappali események:                                                                                                        682 alkalom 
 Éjszakai események:                                                                                                    569 alakalom           
 
 
Az egyesület tagjai által ellenőrzött események száma 2012.01.01-
2012.10.31. : 1251 esetben történt. 
 

A fenti adatok bizonyítják a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
létjogosultságát, valamint további fejlesztési irányelveink meghatározását. A 
lakosság, az egyesület járőröző állományát folyamatosan értesíti és kéri a 
segítségünket. Ezek az események, a 24 órás ügyeleti központunkban 
rögzítésre kerültek, mely alapján a statisztikai számok az irányadóak. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület Tűzoltóságának vonulási statisztikája és 

munkája: 
Egyesületünk tűzoltó tagjai összesen 2012. 01. 01 - 2012. 10. 31-ig 55 káreset 

felszámolásában vettek részt, valamint önállóan számolt fel, részint a Fővárosi rajokkal valamint 
Monori hivatásos és az Üllői Önkéntes tűzoltókkal közösen. 

 
 

 
A 55 káreset megoszlása a következő: 

 
-  tűzesethez 28 alkalommal vonulnunk,   
- műszaki mentésre 27 esetben került sor.   
- Vonulási körzeten kívül: 4 esetben Felsőpakonyra, 1 esetben Vecsésre, és 2 esetben 

Budapest közigazgatási területére.  
 

Ezek a vonulások a ránk rótt kötelezettségekből, valamint Gyál földrajzi elhelyezkedéséből 
adódnak. 
 

A bekövetkezett káresetek során 10 fő,  valamint 1 fő elhunyt. A tűzoltás közben  fő hivatásos 
tűzoltó sérült meg. 

 Fontosnak tartjuk technikai fejlesztéseink továbbvitelét, a sajnálatos események csökkentése 
érdekében. 

Egyesületünk gépjárműfecskendője tűz és baleseti káresetekhez, ezen időszakban 908 
km tett meg, mely elég jelentős 195 liter benzint használtak fel. Tűzoltóink csak a káresetek 
alatt 105 órát dolgoztak önkéntesen. 
 

Vaklárma nem volt, téves jelzés négy estben történt, ez a tűzjelző rendszer meghibásodásának 
tudható be. A tűzjelző rendszerek műszaki állapotának fenntartása az élet és érték védelem 
céljából a fenntartó feladata. Központunk a törvényi háttér alapján köteles minden jelzést 
továbbítani mérlegelés nélkül. 
 

Az idei évben ismét új szertárba költöztünk a KHT használatában lévő üres épület garázsába, 
a Bacsó és a Bajcsy u.  kereszteződésébe.  A használatba kapott az épületrészt csak kisebb 
önkéntes állagmegóvási munkák után tudtuk birtokba venni.  

Az idei évtől több jogszabály köztük a Katasztrófa védelemmel, Polgárvédelemmel 
Tűzoltóságokkal kapcsolatos jogszabály módosult, ezért szükség volt, az addig a Fővárosi 
Tűzoltó Parancsnoksággal fennálló, együttműködési szerződésünk újra kötésére a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, valamint a Pest Megyei Katasztrófa Védelmi igazgatósággal. 

Az együttműködés már megfelelő megfelelősség esetén önálló beavatkozást engedélyez azon 
egyesületek számára, akik megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, és a megszerzett tudásukról 
minősítő vizsgával rendelkeznek.  

Az egyesületünk a vizsgája jól sikerült, melyre a nagy nyilvánosság előtt, a 
Belügyminisztérium szervezésében került sor, a budapesti város ligetben, a Rendőr, és Tűzoltó 
napon.  

Ez mérföldkő az egyesületünk tűzoltói életében, hiszen már hivatalosan is önálló 
beavatkozást végezhetnek vonulási körzetükben, a Belügyminisztérium Országos 



Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vonulási területén segítségnyújtás miatt Gyál területén kívülre 
eső helyre is riaszthatja tűzoltóinkat. 

 Ez természetesen együtt jár az ellenőrzésekkel, melyek megállapításai közt problémaként 
felvetődött, hogy a szertár alkalmas a jelenlegi szer befogadására. De a híradó ügyelet, viszont 
távol esik, és egy több célú épületben van elhelyezve így a mentőfelszerelések két helyről 
szedhetőek egy kiterjedtebb riasztást követően össze. 

A Budapesti és a Megyei Tűzoltó szövetségekkel is jó a kapcsolatunk. Tűzoltó 
parancsnokunkat idén a Megyei Tűzoltó Szövetség elnökségi tagjává választották.  

Segítséget nyújtottak tűzoltóink a Városi gyermeknap megrendezésében, melyen városunk 
apraja, s nagyja veszély nélkül gyakorolhatta a tűzoltást. Részt vettünk a Városi utcabál és az azt 
követő tűzijáték biztosításában, melyet már jogszabály ír elő. 

 Idén is elsőként képviselhettük városunk polgárságát, a Szent István napi körmeneten, és a 
Római Katolikus plébánia kertjében megszervezett gyermektáborban is, ahol egy rögtönzött 
bemutatóval imitáltuk a tűzoltói tevékenységünket. 

 De a Városunkban, az önkormányzat segítségével, a civil szervezetetek által elültetett fák 
öntözését is szívesen végeztük, természetesen a riaszthatóság fenntartása mellett. 

Egyesületünk tagjai több héten keresztül részesei lehettek a Die Hard film forgatásának 
biztosítási feladatainak végrehajtásában is, mely által némi támogatáshoz jutott egyesületünk a 
filmstúdió részéről. 
 

Sajnos az idei évben az előzőhöz hasonlóan, komolyabb fejlesztés, nagy értékű 
szakfelszerelés beszerzésre nem került. A Katasztrófa védelem által idén kiírt pályázat, sajnos 
országos szinten sem tükrözte a Tűzoltó egyesületek valós igényeit, ezért idén egyesületünk sem 
nyújtott be pályázatot. 
A pályázat, a pályázati rendszer, az illetékes vezetők ígérete szerint a jövőben átalakul, és 
tükrözni fogja a reális igényeket.  
 

Sajnos, a könnyű műszaki mentőszerként engedélyezett, és 2012.áprilisáig  üzemelő Opel  
személygépkocsi motorja a használat miatt tönkrement, melyet a támogatások és pályázatok 
hiánya miatt nem tudtunk megjavítatni. A védőfelszereléseink nagy része  jövőre cserére,  
pótlásra szorul.  

Ez jelenleg megoldhatatlan feladatnak látszik, egy olyan helyzetben ahol a tűzoltóságok 
diszlokációja miatt egyre több feladat hárul az Önkéntes Tűzoltó Egyesületekre. 

A felmerülő többlet feladatok biztonságos ellátása érdekében jelenleg 12 fő végzi a 
Monori Katasztrófa Védelmi Igazgatóságon a 40 órás Önkéntes tűzoltó tanfolyamot. 
 

A Budapesti Tűzoltó Szövetség, Pest Megyei Tűzoltó Szövetség munkáiban részt vettünk, 
végrehajtottuk az OPSZ Katasztrófavédelmi Munkabizottság 2012. évi munkatervébe foglaltakat.  
 

A törvényi változásokra történő felkészülés miatt az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság, rendszeresen tart továbbképzéseket, melyeken minden esetben részt vettünk. 

Rendszeresen megjelentünk a HÖTOSZ-LŐTOSZ (Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóságok Szövetsége - Létesítményi és Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége) által 
szervezett szimpóziumokon is. 
 

 
 
.   
 



Problémáink, terveink: 
 
Előző évekhez képest a terveink nagymértékben nem változtak, mivel ezen feladatok 

megoldásában az Önkormányzat támogatása elengedhetetlen. 
Szeretnénk fűthető, önálló, és funkciójában alkalmas szertárépületet, mely a 

központunkkal szoros fizikai földrajzi ( közvetlen ) kapcsolatban van.  
Tagjaink az építésben, felújításban részt tudnak és részt is kívánnak venni amennyiben 

segítséget kapunk az Önkormányzattól az ideális gépjárműtároló helyszínének kijelölésében. 
  A későbbiekben ez akár a Város védelmi épülete is lehetne. 

 
Szükséges lenne egy Feszítő-vágó beszerzés melyre évek óta ígéretet kapunk több 

szervezettől is, ami egy komolyabb közúti balesetnél elengedhetetlen segédeszköze egy 
tűzoltónak. 

Sajnos egyesületünk önerőből nem tud egy feszítő-vágó berendezést megvásárolni, melyet 
az „élet ollója” néven is hívnak, egy esetleges közúti balesetnél a roncsok közé szorult 
embertársainkon máshogy nem tudunk segíteni, ezen az eszközön sokszor egy ember élete is 
múlhat.  

Tagjaink már a speciális tanfolyamon elsajátították a berendezés kezelését, és a BM 
Katasztrófa Védelmi Oktatási központ szervezésében sikeres vizsgát is tettek.  
 
 

Városunk által szervezett kiemelt fontosságú eseményeket már nem csak 
Polgárőrökként, hanem Tűzoltóként is biztosítjuk továbbra is a lakosság védelme 
érdekében ! 
 
 
  



  A Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tájékoztatója a 2012. éves 
működésről 
 

A Fegy 2012-ben pénzügyi területre (is) vonatkoztatva a belső rend és fegyelem, előző 
években elindított megszilárdítását tűzte ki célul. A stabilitás érdekében stratégiai cél a 
kintlévőségeink folyamatos alacsony szinten tartása. A Fegy Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 
hasonlóan más gazdasági társaságokhoz megalkotta saját értesítő, figyelemfelhívó, vagy éppen 
követelésről számot adó nyomtatványát, levelét. Rendszerünket havonta szűrjük, figyelemmel 
kísérjük minden pártoló tagunk befizetését és szükség esetén a megfelelő időben be is 
avatkozunk. A törekvések irányának pozitív elmozdulását igazolja, hogy negyedéves ciklusokban 
mérve szinte nullára futtatható kintlévőségünk állománya. 

Bevételi forrásaink 95%-ban továbbra is a távfelügyeleti rendszerből, mint végzett 
tevékenységből származik, a 2012-es évben eddig pályázati forrásokból befolyt összege nagyon 
szerény.  
 

2012-ben támogatásként egyedileg, vagy pályázaton megítélt érkezett pénzösszegek: 
Pestmegyei Polgárőr Szövetség      200.000.- Ft 
  
Összesen: 
 
Önkormányzati támogatás folyamatban 

     200.000.- Ft 
 
   1.000.000.- Ft 
 

 
A pénzeszközök ésszerű, átgondolt beépítése a költségvetésbe megtörtént, ezen eszközök 
elszámolása részben rendben lezajlott, vagy év végéig folyamatban van. 

Beruházás szempontjából egész évben tartott a székház technikai fejlesztése, 
korszerűsítése, időszakos karbantartása.  

Magas prioritást kapott még a tagság egyenruhájának folyamatos cseréje és 
korszerűsítése, fontos azonban látni, hogy a Fegy állandó tagsága 60 fő feletti létszámot, az Ifi 
tagozat 30 fő feletti létszámot feltételez. Az állomány ilyen mérvű növekedése hatalmas 
költségeket generál az egyenruha, védő ruházat beszerzése terén, s jelentős anyagi tőkét is 
helyezve ezen területre csak a szinten tartás valósult meg. 

Célul tűztük ki és el is indultunk azon a területen, ahol a lakosság részére egy sokkal 
magasabb szintű betekintés képzelhető el a hétköznapi feladataink területére. Szeretnénk láttatni 
a tevékenységünket a mostanitól sokkal pontosabban, közérthetőbben ezért aktívabb és 
menedzseltebb, továbbá szigorúbb minőségbeli változást generáló struktúrát dolgoztunk ki. 
Munkánkkal segítségnyújtás, konfliktus megoldás, baleset megelőzés, életveszély elhárítást stb. 
területén szolgáljuk a velünk egy településen élőket. 

Az Egyesület összesen tíz fővel továbbra is alkalmazotti jogviszonyt létesített, így a 
tagsági viszonyt alkalmazotti viszonyra váltó tagokkal szemben a járőrszolgálat területén sokkal 
szigorúbb előírásokat tudtunk életbe léptetni, megkövetelni. 
 

A működtetés sikeresen, egész évben folyamatosan biztosított volt. A fejlesztések 
megvalósultak, számlatartozásunk nincs, minden kifizetés megtörtént. 

  
Egyesületünk tagjai számos Nemzetközi főzőversenyen részt vettek, melyen mint lovaggá 

ütött Szabadtűzi Lovagrend tagjaiként számos első helyezést hoztak el. 
 
 



 
 
 
Fegy Polgárőr és Tűzoltó egyesület 2013-as tervei kérései : 
 

Egyben kérdezném amennyiben lehetőség van rá és Polgármester Úr és a Tisztelt 
Képviselő testület egyet ért vele megoldható, hogy 2013. januárjától mint plusz támogatás 
egyesületünk havi ( Gyál Rákóczi F 42-44 ) szám alatt működtetett ügyeleti központ fenntartási 
költségét átvállalnák, melyet a KHT-nak fizetünk meg.  

Jelenleg ennek a havi költsége : 60.000-100.000 ft között mozog, mely tartalmazza a 
bérleti díjat, közös költséget ( fűtés, villany, víz, takarítás, szemét és egyéb díjakat). Ebben az 
évben 2012.01.01-2012.09.30-ig a KHT-nak az egyesületünk 801.000 ft összeget utaltunk át.  

Ezen számadat is mutatja, hogy az Önök által adott támogatás ( 1.000.000ft ) fejlesztésre 
nem tudjuk felhasználni, hanem az ügyeleti központunk fenntartására elegendő. 

 
Egy alternatíva még amennyiben kivitelezhető a következő lenne.: 
 
A jelenlegi szertárunk Gyál Bacsó-Bajcsy sarkán levő ingatlan, mely most lakatlan és a 

KHT tárolónak használja és egyben az Önkormányzat tulajdonát képezi, egyesületünk 
megvásárolná. 

A vásárláshoz szükséges kezdő részletet szeretnénk kérni az Önkormányzattól, mely 
esetleg a 3-4 évi támogatásuk lenne és a fennmaradó összeget egyesületünk egy Bank által 
kifizetné meg az Önkormányzat részére. A gazdálkodásunkat és a jelenlegi rezsiköltségeinket 
figyelembe véve egyesületünk tudná vállalni ezt a terhet. 

 
Kérem ezek figyelembevételét és Gyál érdekében nyújtott készenléti szolgálatunk 

biztosítása érdekében a felmerülő támogatás költségét szíveskedjenek, amennyiben lehetőségük 
adott ezt számunkra biztosítani és megoldani.  
 
 

FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesület (F.I.T.) újonnan induló ifjúsági 
tagozatának tájékoztatója: 

 
A F.I.T. 2009. február 21-én jött létre, kezdte el tevékenységét, de elmondhatom, hogy az elmúlt 
3-rom év alatt egy összeszokott csapattá edződött a kis állományunk, akikre büszkén mondhatjuk, 
hogy az egyesületünk hírnevét országszerte csak öregbítik és megerősítik. 
 
2012-ben is a két fő feladatot tűztünk ki célul magunk elé: 
- A fiatalokat érdekelté tenni, lekötni olyan tevékenységekkel, melyek hasznos tudásanyaggal 

látják el őket, és mindezt úgy sajátíthatják el, hogy nem érzik kényszernek. Életük további 
részében is hasznosíthatják a tanultakat. 

- Másik nem titkolt célunk, hogy egyesületünknek utánpótlást biztosítsunk. Olyan utánpótlást, 
akiket a meglévő tagok az évek alatt megismertek a közös munka során. Ezekben a 
fiatalokban kialakítjuk többek között a bajtársiasságot, az önzetlen segítőkészség képességét, 



így ezek a képzett rátermett srácok méltó tagjává válhatnak a FEGY-nek, hasznos polgárává 
a városnak. 

 

A 2012. év során az alábbi tevékenységi körökben folytatunk folyamatos képzéseket, 
foglalkozásokat elméleti és gyakorlati formában egyaránt: 

- Tűzoltási gyakorlat 
- Tűzvédelmi oktatás 
- Polgárvédelmi ismeretek 
- Bűnmegelőzés, közlekedés biztonság 
- Elsősegély nyújtási ismeretek 
- Járőrgyakorlatok  
-  Ismeretek a FEGY működéséből, felépítéséből, szoktatás a mindennapi 

rutinteendők lefolytatásához 
- Ismeretek a FEGY hagyományaiból eddigi történetéből 
- URH rádiózás elsajátítása 
- Helyi, város és térképismeret 
- Drog ellenes képzések 
- Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók 
- Kutatási gyakorlatok kül- és belterületen 
- Főzőversenyek megrendezése, főzéstechnikák elsajátítása 

 
Ezek a képzések képzett tapasztalt szakemberek, szakértő bevonásával történik. Valamint 
egyesületünk felnőtt tagjai nagy segítőkészséggel foglalkoznak a gyermekekkel, adják át 
tapasztalataikat. Mindezen képzések mellet, részt vettünk a városi rendezvényeken. 
 
- Koszorúzások a nemzeti ünnepeken 
- Föld napja szemét szedési akció 
- Gyereknapi rendezvények bemutatók tartása, helyszín biztosítás 
- Augusztus 20. ünnepségen helyszínbiztosítás, terület zárási feladatok ellátása, URH rádiós 

kontroll gyakorlása 
- Továbbá, a jó csapatszellem kialakulása, összeszoktatása érdekében rendszeresen tartunk: 
- Íjászatot 
- Lövészetet 
- önvédelmi gyakorlatokat 

 
A sablonosságot kerülendőn, az év folyamán közbeiktattunk környékbeli kirándulásokat 
kerékpárral, rendeztünk szabadtéri bográcsozásokat, és főzőversenyt is. 

2012. évben történt események összesítése:  

- PV elméleti és gyakorlati képzés:    8 
- PV verseny részvétel:      3 



- PV és tűzoltó bemutatók:     6 
- Koszorúzás nemzeti ünnepeken:     2 
- Rendezvénybiztosításnál segédkezés:    9 
- Városi és egyéb rendezvényeken részvétel:   11 
- Elsősegély gyakorlatok, OMSZ oktatás:   9 
- Tűzoltási, szerelési gyakorlat:     17 
- Múzeum és egyéb látogatás:     2 
- Rendőrségi előadás, gyakorlat, közlekedési ismeretek:  4 
- Városismeret térkép alapján, elmélet és gyakorlat:  19 
- Környezetvédelemmel kapcsolatos akciók (szemétszedés): 3 
- Járőrgyakorlatok nappali és éjszakai:    39 
- Főzőverseny:       3 
- Íjászat:        2 
- Kispályás vagy teremfoci versenyek:    4 
- URH gyakorlati és elméleti oktatás:    26 
- Kerékpártúra a város külterületén:    7 
- Önvédelmi oktatás:      12 
- Méhészeti ismeretek:      1 
- Kutatási gyakorlatok (nagy létszámmal):   3 
- Túlélőtábor 5 napos:      1 
- Légpuskalövészet                                                                       3 

Összesen:                                                                      196 esemény 

A F.I.T. részt vett a szokásos minden évben megrendezett Megyei Katasztrófavédelmi versenyen 
4 induló csapattal, két kategóriában (általános iskola, és középiskola).  

Taggyűlések megtartása 36 esetben történt, a F.I.T. ezen a szinten való működését elsősorban a 
FEGY által biztosított keretösszegből,  és magánszemélyek támogatásából tudtuk megvalósítani.  
 

Ezeket a fő irányelveket szem előtt tartva végeztük a munkánkat a 2012-es évben is. 

 

 
A beszámoló alapján jól látható az egyesület személyi állományának fejlődése, valamint, 

hogy a támogatások elengedhetetlenek ezen feladatok kiemelkedő színvonalú ellátásához, 
végrehajtásához. 

 
Gyál, 2011. november. 12. 
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