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Kismaroson több mint száz éve lényegében jogfolytonosan létezik tűzoltó
egyesület. A pontos alapítás dátumáról eltérően nyilatkoznak a
dokumentumokban, de az biztos, hogy 1910-ben már működött az egyesület. Itt
is szeretnénk megköszönni azoknak, akik a múltban Kismaros település mentőtűzvédelmének működtetésében részt vállaltak és önként, a szabadidejükből
áldoztak arra, hogy mások nagyobb biztonságban lehessenek.
Jelen beszámolóban a 2010-es évek végén a Parragh Gábor elnöksége alatt
kezdődő új szervezőmunka menetéről és eredményeiről adunk számot.
A beszámolóban a Teljes Dunakanyar kifejezés a Duna bal partján és annak
környékén lévő települések területét jelenti. Egész pontosan Szob, Márianosztra,
Zebegény, Nagymaros, Kóspallag, Kismaros, Szokolya, Verőce települések
területét.
Az új kezdet
2019 végén egy NEA pályázattal kezdődött meg az egyesület pénzügyi
rendbetétele, ebből a pénzből 2020 folyamán felújítottuk a Ford típusú
gépjárműfecskendőt, mellyel már eredményesebben lehetett megkezdeni a
tagtoborzást és az egyesület népszerűsítését.
Ebben az évben, mint a területén lévő összes önkéntes tűzoltó egyesület
(továbbiakban: ÖTE) szakmai felügyeletét ellátó, és tevékenységét engedélyező
szervvel, felvettük a kapcsolatot a Váci Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal (a
továbbiakban: Vác HTP). A parancsnok úr tájékoztatott minket a tűzoltó szakmai
tevékenységek végzésének feltételeiről, és javasolta, hogy tapasztalatcsere
céljából keressük fel a Nagymarosi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet (a
továbbiakban: Nagymaros ÖTE). Ezt meg is tettük, és a nagymarosi kollégák
nagyon szívesen fogadtak minket, és felajánlották, hogy az ő tagjaik közé belépve
kezdjük meg a tapasztalatgyűjtést, amely lehetőséggel éltünk is, ezen felül
rengeteg jó tanáccsal, valamint gyakorlási lehetőségekkel is elláttak minket.
Ezzel párhuzamosan a Nagymaros ÖTE azon tagjai, akik Kismaroson, vagy
Verőcén laktak, csatlakoztak a kismarosi egyesülethez is, és aktívan segítik a
munkánkat. Ez jelentősen felgyorsította az ÖTE fejlődését.
A parancsnoki feladatokat Rácz Benjamin tű. őrmester vette át, aki hivatásos
tűzoltóként szolgál a Vác HTP-on, és az elmúlt másfél évben felkészítette a
beavatkozó állományt az éles bevetésekre.
A parancsnok-helyettes Kiss Balázs lett, akinek komoly tapasztalata van az
ÖTE-k működtetésében.
A munkánk eredménye és elismeréseként 2021 január 12-én a Vác HTP-vel
megkötöttük a III. kategóriájú ÖTE megállapodást. Ezt más néven
“hagyományőrző” kategóriának is hívják. Ez azt jelenti, hogy bár még a
riasztásokra saját jogon nem vonulhatunk, de pályázhatunk az ÖTE-knek kiírt
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pályázatokra, köztük a katasztrófavédelem által kiírtakra is, és számon is tartanak
minket, mint potenciális leendő közreműködő egyesület.
Eddigi eredményeink
A Ford gépjármű felújításán felül eddig is jelentős eredményeket sikerült elérni.
Az OKF (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság) 2021-ben meghirdetett
ÖTE pályázatán fontos szakmai eszközöket kapunk, melyeket már most is tudunk
hasznosítani, tűzcsapkulcsokat, porral oltó készülékek, habbal oltó készülék,
csapszegvágó, terelőkúpok, bontóbalta stb.
A Vác és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány támogatásából és saját forrásból
2021 közepén beszereztünk két teljes bevetési ruházatot. Ez alapfeltétele annak,
hogy a tűzoltónak jelentkező személyek valóban beavatkozhassanak a
káreseteknél.
Egyéb pályázatokból tovább egy teljes védőruházatot sikerült vennünk, ezen felül
további szakfelszereléseket szereztünk be, feszítővasat, hordágyat, mászóöveket,
kis bontóbaltákat, elsősegély felszerelést stb.
Az egyesület 4 tagja végezte el a tűzoltó alaptanfolyamot, ők a Nagymaros ÖTE
színeiben már éles káreseteknél is segítenek.
Az almúlt időszakban sok fajta gyakorlaton vettünk részt, többek között a
tűzoltás, az eltűnt személy keresése és mentése, szakfelszerelések használata és a
műszaki mentés témájában fejlesztettük a beavatkozó állomány készségeit és
képességeit.
A 2021-es évben már fogadhattuk az adó 1%-os felajánlásokat, amikből jelentős
támogatást kaptunk, ezt köszönjük minden támogatónknak.
Az önkéntes tűzoltó
katasztrófavédelemben

egyesületek

helye

és

jelentősége

a

Az önkéntes egyesületek a hivatásos tűzoltók által végzett kárfelszámolásban
közreműködnek. Ez azt jelenti, hogy az ÖTE területén keletkezett és bejelentett
káresetekhez a hivatásos erők minden esetben riasztva vannak. Az önkéntesek
jelenlétének az ilyen eseteknél számtalan előnye van. Fontos előny a helyismeret,
ami főként a címre való eljutásban és az annak környékén lévő tűzcsapok
ismeretében rejlik. Az önkéntesek az értesítés után bár jellemzően (ha nincsenek
ügyeletben) lassabban indulnak el, de a káresethez való közelség miatt jellemzően
hamarabb érkeznek ki a helyszínre, és meg tudják kezdeni a felderítést és a
beavatkozást. Az idő a káresetek nagyobb részénél kritikus jelentőségű.
A káresetek felszámolásának sebességében sokat tud számítani akár 2-3 tapasztalt
önkéntes jelenléte is a kárhelyszínen.
Ahogy korábban már említettük, van lehetőség az önkénteseknek is ügyelet
adására. Ez jelentősen meggyorsítja a riasztásokra való reagálás sebességét. Ez
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lehet önkéntesen, saját magunk által választott időpontban, vagy lehet a központi
irányítás kérésére olyan esetekben, amikor az időjárás-előrejelzés alapján
káresetekre lehet számítani, vagy a hivatásos erők máshol lekötöttek (pl.: vihar
utáni tömeges káresemény felszámolásával vannak elfoglalva).
Előnye még az önkénteseknek, hogy van arra lehetőség, hogy a speciális, helyben
várható esetekre olyan eszközöket szerezzenek be, amikkel akár a hivatásos
erőkhöz képest is többletképességekkel bírnak. Ilyen lehet pl.: hordágy, jobb
terepképességű jármű stb.
Az ÖTE-k egyik fontos hatása, hogy sok olyan fiatal is kipróbálhatja így a
szakmát, akik lehet, hogy a tapasztalatok hatására később hivatásos tűzoltók
lesznek.
A Kismaros ÖTE jelenlegi eszközállománya
Egyesületünk jelenleg sok eszközzel bír, de ezek jelentős része régi, és van olyan
eszköz is, ami koránál, vagy állapotánál fogva éles bevetésre alkalmatlan.
Jelenleg üzemképes a Ford gépjármű, és erre jelentős tűzoltó szakfelszerelés is
málházva van.
Az IFA gépjármű sorsa erősen kérdéses. Tűzoltó szakmailag eljárt felette az idő,
nem igazán tud sokkal többet, mint a jóval olcsóbban üzemeltethető Ford.
Jelenleg oda szeretnénk eljutni, hogy önállóan járóképes legyen, ez után döntünk
a további sorsáról.
Az egyesület jelenleg minden vonuló tagjának tudtunk biztosítani egyéni
védőfelszerelést, ami nem egyszerű, mivel egy ilyen felszerelés ára félmillió
forint felett van. A továbbiakban csatlakozó tagok védőruhával való ellátása
kihívás lesz az egyesületnek.
Jelenleg 4 kisgépe van az egyesületnek, ezekből három egyáltalán nem, egy pedig
részben üzemképes. A Ford autóhoz tartozó kismotorfecskendő minimális
munkát igényel a bevethetőséghez. Ezen felül az egyesület rendelkezik egy
generátorral, egy átemelő szivattyúval, illetve egy az IFA-hoz tartozó
kismotorfecskendővel.
Egyéb tűzoltó szakfelszerelésekkel, elsősorban tömlőkkel és az oltáshoz
szükséges további régi, de megfelelő eszközökkel el vagyunk látva. Ezek
pillanatnyilag megfelelnek, de hosszú távon cseréjük szükséges. Ezt a cserét már
részben elkezdtük.
Ezen felül elkezdtünk felkészülni a sérültmentésekre, melyhez egy board
hordágyat szereztünk be.
Létszám
Jelenleg az egyesületben 7 olyan tűzoltó van, aki rendelkezik a megfelelő
képzéssel (tűzoltó alaptanfolyam).
Két személy rendelkezik tűzoltásvezetői végzettséggel.
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A hétből három fő korábban (és most is) a Nagymaros ÖTE-ben szolgált, így már
jelentős tapasztalattal rendelkeznek. Közülük egy fő hivatásos tűzoltó.
November folyamán elindult az ifjúsági csoport, ide még zajlik a toborzás, de már
2021 folyamán négy alkalommal volt találkozó.
Jelenleg három feladatra toborzunk tagokat:
 Beosztott tűzoltó: Keressük azokat a helyieket, akik az önkéntesség keretei
között vállalkoznak a legsürgetőbb mentő-tűzvédelmi feladatok ellátására.
 Mentőcsoport tag: ritkábban, jellemzően tömeges káreseményeknél, vagy
eltűnt személyek keresésében bevethető önkéntesek jelentkezését várjuk.
 Alkalmi segítő: ha valaki csak alkalmanként tud segíteni, pl.:
adminisztrációban, árvíz esetén, vagy speciális feladatok ellátásánál, akkor
is hasznos tagja tud lenni a csapatnak.
A 2021-es év számokban
A 2021-es év folyamán az ÖTE minden eseménye naplózva volt.
A 2. számú melléklet a 2021-es év részletes eseménynaplójának kivonatát
tartalmazza.
A táblázat összesítése alapján a tevékenységünk így nézett ki:






34 Káresemény és segítségnyújtás
27 Gyakorlat és képzési alkalom
16 Bemutató és egyéb közösségi megjelenés
4 Ifjúsági csoport alkalom (novemberben indult a csoport)
27 egyéb esemény

Az egyéb események jellemzően az ÖTE működtetéséhez kapcsolódnak,
leggyakrabban szertárrendezést, valamint eszköz-, illetve autókarbantartást
jelentenek.
Tervezett terület, és annak kockázati tényezői
Az 1. számú melléklet tartalmazza táblázatos formában a Dunakanyar bal partján,
és annak környékén lévő települések riasztási számait.
Az egyes ütemek pontos határai, és azok megvalósítási ideje még sok egyeztetés
tárgyát képzik, de jelenlegi terveink szerint hosszú távon Kismaros, Verőce,
Szokolya, Kóspallag és Márianosztra települések jelentenék a Kismaros ÖTE
által védett területet.
Hosszú távon az a cél, hogy a Nagymaros ÖTE-vel közösen az egész Dunakanyar
bal parti településeit lefedjük. Ez egyik egyesületre nézve sem azt jelenti, hogy a
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másik ÖTE összes riasztásán részt veszünk, de sok esetben kölcsönösen ki tudjuk
egészíteni egymást.
Kockázati tényezők a tervezett területen:
 Duna - árvíz, ez a tervezett területen Kismarost érinti a leginkább
 Utak (elsősorban a 12-es főút) - baleset, gázolás, árokba csúszás, elakadás,
veszélyes árú szállítás
 Vízellátottság - Kismaroson a Börzsönyliget felső részén nincs víz, és az
Ófalu egyes részei is lefedetlenek
 Vasútvonalak (70, 75, 316, 317) - átkelők veszélyei, veszélyes árú szállítás
 Turistautak - sérült túrázók mentése
 Erdők, szántók, rétek - vegetációtüzek, fadőlések
 Épületek – háztüzek
A területen egyre több a téliesített nyaraló, amiket jellemzően faházak
szigetelésével alakítanak át, és ezek többnyire erdős-fás területen állnak.
Növekvő számuk az egész Dunakanyarban egyre nagyobb tűzvédelmi kockázatot
jelent.
Jövőbeli tervek
Terveink 2021-ben:







Tagtoborzás
A Ford gépjármű szükséges karbantartásainak elvégzése
Bemutatók tartása
Havonta legalább egy gyakorlat megtartása
Ifjúsági csoport bővítése
További eszközök beszerzése (pl.: létra, láncfűrész stb.)

További terveink:
A Kismaros ÖTE jelenlegi legfontosabb feladata a II. kategóriájú megállapodás
megkötéséhez szükséges feltételek teljesítése. Ehhez az elsődleges a vonulóképes
taglétszám növelése, hogy amikor már mehetünk segíteni, akkor az érkező
segítségkérésekre minél magasabb arányban reagálhassunk.
Ha ez már rendben van, akkor a magasabb szintű adminisztrációs és eszköz
követelményeknek való megfelelés lesz a következő lépés. Ez után mielőbb
szeretnénk megkötni a II. kategóriájú megállapodást a Váci HTP-vel, hogy a
területünkön keletkező káreseteknél már mi is segítsük a hivatásos állomány
munkáját.
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Célunk még egy saját települési mentőcsoport megszervezése, ahova azok
jöhetnek, akik kevesebb adrenalinra vágynak, de szívesen segítenek olyan
speciálisabb helyzetekben, mint az eltűnt személyek keresése, tömeges
viharkárok felszámolása, vagy árvízi védekezés. A mentőcsoport minősítés
további lehetőségeket és forrásokat tesz elérhetővé az ÖTE-nek.
Szeretnénk további egyéni és csoportos képességeket, készségeket és
képesítéseket szerezni. Ennek egy része megfelelő eszközök beszerzése, a másik
része pedig további Katasztrófavédelmen belüli egyéni képesítések megszerzése
(motorfűrész-kezelő tanfolyam, kisgépkezelő tanfolyam, csörlőkezelő képesítés
stb.).
A meglévő eszközökből sok olyan van, aminek cseréje nagyobb időtávlatban
szükségessé válik. Illetve vannak olyan eszközök, amikkel még nem
rendelkezünk, de a szakmai munkához fontosak.
Szeretnénk rendbe tenni a szertárakat, egyrészt hosszabb távon elkerülhetetlen,
hogy olyan szertárral rendelkezzünk, amelyhez csak mi rendelkezünk
hozzáféréssel, csak a mi felszerelésünk van benne. Ezen felül helyre kell hozni
az elektromos hálózatot és a szaniterblokkot is szeretnénk használhatóvá tenni.
Ez lehetővé tenné helyben az éjszakai ügyeletek tartását.
Egyelőre nem látjuk rövid vagy középtávon esélyét új tűzoltó gépjármű
beszerzésének, de ha lesz rá lehetőségünk, akkor szeretnénk új autókat rendszerbe
állítani. Ebben párhuzamosan két irányban gondolkodunk. Egyrészt szeretnénk
egy B kategóriás pick-up felépítményű, 4x4 kerékképletű autót, melyet műszaki
mentő feladatokra kívánunk alkalmazni. Emellett, különösen mivel vannak
Kismaroson vízhiányos területek, szeretnénk egy olyan gépjárműfecskendőt
szerezni, melyen legalább 1,5 m3 víz és ehhez megfelelő szivattyú van,
rendelkezik gyorsbeavatkozó sugárral, nagy mennyiségű felszerelést lehet vele
szállítani, alkalmas min. 6 fő szállítására, valamint a nehezebb terepen való
mozgás sem okoz különösebb nehézséget neki.
Természetesen lehetséges, hogy középtávon nem az igények, hanem a
lehetőségek határozzák meg a továbblépés irányát.
Szeretnénk továbbá folyamatosan felülvizsgálni és nyomon követni a faluban
található tűzcsapok állapotát. Ezzel kapcsolatban szeretnénk egy olyan
dokumentumok elkészíteni, amely alapján lehetőség van a feltárt hiányosságok
és problémák megoldására, ha arra az önkormányzat forrást tud biztosítani.
Szeretnénk a területünkön lévő önkormányzatokkal olyan együttműködést
kialakítani, melyben kölcsönösen támogatni tudjuk egymást. Egy tűzoltó
egyesület sok olyan feladattal tud foglalkozni, melyeket ennek hiányában
jelentősen drágábban külső vállalkozó bevonásával kellene megoldani.
Továbbra is tervezzük a közösségi programokon való részvételt, szívesen
fogadjuk az ilyen irányú megkereséseket.
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1. számú melléklet: táblázat a Dunakanyar bal partján és környékén lévő
települések riasztási számaiból 2016 és 2020 között.
A Katasztrófavédelem alapvetően két felé bontja a káreseteket.
Leegyszerűsítve, ami nem tűzeset, az a műszaki mentés kategóriába esik.
Éves káresetszámok a Dunakanyar balparti
településein 2016 és 2020 között.
Összesen
ÖTE

Település\év 2016 2017 2018 2019 2020 Átlag
Kismaros
19
33
14
19
23 21,6
Szokolya
9
20
7
2
8
9,2
KM
Kóspallag
4
2
6
5
3
4
ÖTE
Márianosztra
5
1
4
3
3
3,2
Verőce
27
37
37
43
33 35,4
Nagymaros
27
45
35
42
39 37,6
NM
Zebegény
14
15
10
11
9 11,8
ÖTE
Szob
10
8
10
11
21
12

Tűzeset
ÖTE

Település\év 2016 2017 2018 2019 2020 Átlag
Kismaros
6
15
3
4
8
7,2
Szokolya
3
4
1
0
2
2
KM
Kóspallag
1
1
2
1
2
1,4
ÖTE
Márianosztra
4
0
1
0
1
1,2
Verőce
14
23
23
12
17 17,8
Nagymaros
13
18
23
18
23
19
NM
Zebegény
9
8
6
3
0
5,2
ÖTE
Szob
8
4
8
6
6
6,4

Műszaki mentés
ÖTE

Település\év 2016 2017 2018 2019 2020 Átlag
Kismaros
13
18
11
15
15 14,4
Szokolya
6
16
6
2
6
7,2
KM
Kóspallag
3
1
4
4
1
2,6
ÖTE
Márianosztra
1
1
3
3
2
2
Verőce
13
14
14
31
16 17,6
Nagymaros
14
27
12
24
16 18,6
NM
Zebegény
5
7
4
8
9
6,6
ÖTE
Szob
2
4
2
5
15
5,6
ÖTE
KM ÖTE
NM ÖTE
A két ÖTE együtt

Megnevezés

Átlag
Kismaros ÖTE tervezett területe
73,4
Nagymaros ÖTE jelenlegi területe 61,4
Teljes Dunakanyar balpart
134,8
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KM ÖTE = Kismaros ÖTE
NM ÖTE = Nagymaros ÖTE

2. számú melléklet: a Kismaros ÖTE 2021-es eseménynaplójának kivonata.

A Kismarosi ÖTE eseménynaplója 2021 (kivonat)
Sorszám

Dátum

Idő

Tevékenység

1

2021.01.02

14:00-15:00

Vezetési gyakorlat

2

2

2021.01.12

11:10-12:05

Váci HTP EMÜ-III aláírás

1

3

2021.01.17

14:25-17:15

Riasztás NÖTE

4

4

2021.01.19

08:37-09:01

Riasztás NÖTE

3

5

2021.01.21

14:30-15:45

Szerelés és vezetési gyakorlat

2

6

2021.01.22

14:30-18:00

Eszközbeszerzés

2

7

2021.01.25

15:00-19:00

Pólóbeszerzés

4

8

2021.01.31

08:15-13:00

Gyakorlat

4

9

2021.02.01

19:47-21:10

Riasztás NÖTE

2

10

2021.02.22

15:51-18:10

Riasztás NÖTE

3

11

2021.02.25

12:30-16:00

Eszközbeszerzés

2

12

2021.02.28

10:00-14:20

Gyakorlat

6

13

2021.02.28

17:04-19:14

Riasztás NÖTE

3

14

2021.03.01

18:30-19:40

Riasztás NÖTE

5

15

2021.03.05

14:15-14:47

Szerkarbantartás, vezetési gyakorlat

3

16

2021.03.08

19:00-21:30

Online megbeszélés

6

17

2021.03.22

08:21-09:45

Riasztás NÖTE

2

18

2021.03.22

19:00-21:00

Online megbeszélés

7

19

2021.03.25

15:45-16:20

Vezetési gyakorlat

1

20

2021.03.29

16:01-16:35

Riasztás NÖTE

1

21

2021.03.29

18:38-20:07

Riasztás NÖTE

1

22

2021.03.30

16:55-17:30

Tankolás

2

23

2021.03.31

19:00-21:30

Online megbeszélés

6

24

2021.04.03

09:00-17:17

Faültetés a cserkészekkel

1

25

2021.04.10

01:31-03:35

Riasztás NÖTE

2

26

2021.04.19

19:00-20:50

Online megbeszélés

6

27

2021.04.29

07:00-10:00

Transit és kmfecsi elhozása szerelőtől

1

28

2021.04.30

18:25-19-25

Transit hazavitele Bp-ről

1

29

2021.05.01

20:00-22:00

Transit szervízkönyv elkészítés

1

30

2021.05.07

15:45-16:50

Riasztás NÖTE

1

31

2021.05.08

15:00-19:45

Gyakorlat

6

32

2021.05.16

17:53-19:09

Riasztás NÖTE

3

33

2021.05.19

09:25-11:40

Medencetöltés

3

34

2021.05.22

07:30-16:50

Teherkötözés oktatás

4

35

2021.05.25

17:30-19:45

Szertakarítás, vezetési gyakorlat

2

36

2021.05.26

12:20-14:30

Riasztás NÖTE

1

37

2021.05.28

08:45-12:10

Óvodai gyereknap Kismaroson

3

38

2021.05.29

09:00-12:30

Bemutató a polgármestereknek

7

39

2021.05.29

14:25-17:30

Oertzen gép kipróbálása

3

40

2021.05.30

14:10-17:35

Nagymarosi gyereknap

3

10

Létszám

41

2021.05.31

17:00-20:00

Ügyelet, vezetési gyakorlat

3

42

2021.06.06

21:35-22:30

Riasztás NÖTE

2

43

2021.06.08

09:30-12:00

Teherkötözés vizsga

3

44

2021.06.16

09:00-14:00

Felszerelés beszerzés és méretpróba

2

45

2021.06.17

09:00-10:00

Bemutató szokolyai gyermektáborban

2

46

2021.06.19

10:00-14:45

Gyakorlat

3

47

2021.06.21

16:00-18:34

Bemutató kismarosi gyermektáborban

2

48

2021.06.23

15:15-15:50

Riasztás NÖTE

1

49

2021.06.24

09:51-11:00

Riasztás NÖTE

1

50

2021.06.24

21:39-23:10

Riasztás NÖTE

3

51

2021.06.26

10:00-16:38

Közgyűlés (NÖTE) és pakolás

4

52

2021.06.27

04:00-18:00

Segítségnyújtás NÖTE

2

53

2021.07.02

08:30-09:30

Bemutató kismarosi gyermektáborban

2

54

2021.07.03

08:00-11:40

Segítség a cserkészeknek

1

55

2021.07.04

13:54-17:41

Riasztás NÖTE

2

56

2021.07.17

14:05-17:42

Segítségnyújtás NÖTE

2

57

2021.07.21

12:55-14:10

Segítség a cserkészeknek

1

58

2021.07.22

16:50-18:21

Bemutató kismarosi gyermektáborban

3

59

2021.07.27

14:30-15:02

Bemutató kismarosi gyermektáborban

1

60

2021.07.29

05:37-06:15

Riasztás NÖTE

3

61

2021.08.01

09:00-12:00

Gyakorlat

4

62

2021.08.06

12:30-17:00

Segítségnyújtás NÖTE

1

63

2021.08.11

19:20-20:11

Riasztás NÖTE

1

64

2021.08.13

06:00-21:30

Ügyelet

6

65

2021.08.15

18:50-21:30

Riasztás NÖTE

3

66

2021.08.17

09:45-15:00

Vízszállítás

2

67

2021.08.19

09:00-24:00

Rendezvénybiztosítás

3

68

2021.08.20

10:00-24:00

Rendezvénybiztosítás

3

69

2021.08.21

09:00-24:00

Rendezvénybiztosítás

4

70

2021.09.01

18:30-19:25

Kismotorfecskendő szervíz

2

71

2021.09.04

16:43-18:18

Riasztás NÖTE

3

72

2021.09.08

19:00-20:00

Szerkarbantartás

2

73

2021.09.09

19:30-21:00

Online megbeszélés

5

74

2021.09.11

17:18-18:05

Riasztás NÖTE

2

75

2021.09.12

17:53-19:55

Riasztás NÖTE

2

76

2021.09.18

10:00-18:00

Rendezvénybiztosítás

3

77

2021.09.18

20:00-21:20

Online megbeszélés

6

78

2021.09.27

09:50-10:50

Riasztás NÖTE

1

79

2021.09.27

16:50-17:50

Riasztás NÖTE

2

80

2021.10.03

09:00-13:00

Gyakorlat

6

81

2021.10.08

09:30-10:35

Szertakarítás

2

82

2021.10.11

19:00-20:20

Online megbeszélés

6

83

2021.10.16

16:30-17:30

Fűnyírás

2

84

2021.10.16

18:05-20:00

Riasztás NÖTE

1

85

2021.10.17

09:00-13:00

Nyílt nap, bemutató

6

86

2021.10.20

10:00-11:11

Vác HTP-től Parancsnoki ellenőrzés

3

11

87

2021.10.25

10:30-11:45

Szertárellenőrzés, tankolás

2

88

2021.11,03

19:45-21:00

Riasztás NÖTE

1

89

2021.11.05

17:00-18:00

Ifjúsági csoport

3

90

2021.11.12

14:52-18:30

Riasztás NÖTE

4

91

2021.11.19

16:00-17:30

Ifjúsági csoport

3

92

2021.11.24

15:00-16:30

Autó bevontatás Vácra, szerelőhöz

1

93

2021.11.26

16:00-20:00

40 órás képzés

4

94

2021.11.27

08:00-16:00

40 órás képzés

4

95

2021.11.28

08:00-16:00

40 órás képzés

3

96

2021.12.03

18:30-19:45

Ifjúsági csoport

4

97

2021.12.04

16:00-20:00

40 órás képzés

4

98

2021.12.05

08:00-16:00

40 órás képzés

4

99

2021.12.06

08:00-16:00

40 órás képzés

4

100

2021.12.11

08:00-12:00

40 órás képzés vizsga

4

101

2021.12.13

13:49-16:30

Riasztás NÖTE

1

102

2021.12.17

18:00-19:00

Ifjúsági csoport

2

103

2021.12.21

22:35-23:30

Riasztás NÖTE

1

104

2021.12.29

12:30-14:50

Autó hazahozatala Vácról, szerrendezés

2

Színek jelentése

db

Éles riasztás, segítségnyújtás

34

Gyakorlat, Képzés

23

Közösségi megjelenés

16

Ifjúsági csoport alkalom

4

Egyéb
Összesen

27
104

A Riasztás NÖTE annak a jelölése, hogy a Nagymaros ÖTE tagjaként vettünk részt a
káresemény felszámolásában.

12

