
 
Szegedi KvK képzések és sporteredmények 6. számú melléklet  
 

2013. 

1. Képzések továbbképzéseken való részvétel: 
 
 
 

• 17 fő szerezte meg a Tűzoltó II. végzettséget februárban; 

• 1 fő kezdte meg a rendészeti szervező- pv. szervező elágazást áprilisban; 

• 1 fő került beiskolázásra rendészeti szervező –tűzoltó szervező elágazásra;  

• 2 fő folytatott tanulmányokat szerparancsnoki képzésen, és sikeres vizsgát 
tettek; 

• 18 fő Tűzoltó Alaptanfolyam (40 órás); 

• 14 fő vezetői továbbképzés Pécel - februártól - májusig; 

• 4 fő sikeres vizsgát tett alparancsnoki képzés: májustól - novemberig; 

• 3 fő került delegálásra HUNOR Mentőszervezetbe; 

• 16 fő gépjárművezetői alaptanfolyam I. modul (1 hetes – KOK); 

• 4 fő tűzoltótechnika-kezelői alaptanfolyam; 

• 4 fő kompresszorkezelői típustanfolyamon vett részt; 

• 13 fő cserefelépítmény – hordozó járműkezelői végzettséget szerzett; 

• 51 fő gépjárműfecskendő kezeléséhez szükséges szivattyúkezelői végzettséget 
szerzett; 

• Önkéntes Tűzoltó Egyesületek pályázaton elnyert képzésének szervezésében 
és lebonyolítása közreműködtünk. Az 5 egyesület 12 átemelő szivattyú 
tanfolyamra és vizsgára, 4 hidraulikus mentőkészlet tanfolyamra és vizsgára, 
14 motoros láncfűrész tanfolyamra és vizsgára, 9 tűzoltó technika (szivattyú) 
típustanfolyamra és vizsgára nyert támogatást. A Szegedi KvK illetékességi 
területén a képzéseket mindenki leigazoltan elvégezte;  

• 1 fő rendészeti vezetővé képző tanfolyam;  

• 6 fő szerparancsnoki képzés megkezdése szeptemberben.  

• ÖTE oktatás: 

• elmélet+gyakorlat légzőkészülék használata, tálcatűzoltási gyakorlat, 
roncsvágás gyakorlat, újraélesztés gyakorlása. 
• Közösségi Szolgálat: 6 iskolával EMÜ. 
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2. Sportversenyeken való részvétel: 
 

- Február 25. Szolnoki Ergonomikus evezőverseny csapat 6. hely 

- BM OKF pontszerző bajnokság: 

o Február 18. úszóverseny 2. hely 

o Április 11. Kaposvár atlétika 5. hely 

o Április 23. Hollókő terepfutás 2. hely 

o Kispályás labdarugó bajnokság 5. hely 

o November 29. fekve nyomó bajnokság 2. hely 

- Csongrádi kispályás labdarugó bajnokság 

- Május Futótűz futóvetélkedő Szeged 

- Május 17. TFA Budapest 

- Június 01. Ultrabalaton futóverseny  

- Június 27.-30. Lengyelország TFA 

- Augusztus 03.- 04. Paks homokfoci 1. hely 

- Szeptember 08. Nike félmaraton Budapest  

- Szeptember 13. Makó járőrverseny 1. és 4. hely 

- Október 12. lépcsőfutó verseny Budapest 

- Szentesi Tűzoltóság 140. éves emlékfutás 

 


