
Tűzoltóhagyományok

Hagyományőrzés a Katasztrófavédelem keretein belül



Büszkeséggel tölthet el bennünket, mai tűzoltókat szakmai
múltunk egyes állomásai. Elsők voltunk a világon a gőzfecskendő
szabadalmaztatásában, tehát egy olyan tűzoltószert készítettünk,
melyiknél már gép végezte a szivattyú működtetését, nem volt
szükség 6-8 ember folyamatos kimerítő munkájára.

De a mi nevünkhöz fűződik a sűrített levegős légzőkészülék
feltalálása is.



Ahhoz, hogy megértsük a hagyományőrzés lényegét két olyan
dologgal kell megismerkednünk, mint a régmúlt felkutatása és azok
programokon történő bemutatása.



A katasztrófavédelem 82/2013-as intézkedésével elindított egy 
szabályozást ami keretet adott napjaink hagyományápolásának is.

Csapat-emlékhelyek kialakításának célja:

- Gyűjteménygyarapító tevékenység

- Hagyományok továbbörökítése

- Ismeretterjesztés

- és közösségformáló identitástudat kialakítása)



Hagyományőrzés napjainkban

• Restaurálásban történő segítség, rendezvények szervezése,
illetve azokon való részvétel.

• A megszerzett ismeretanyag, tudás mindenki számára
elérhetővététele.



• A muzeális értékek egyre nagyobb számát veszítjük el. Ezek a
felszerelések önkéntes tűzoltóságok, önkormányzatok, hivatásos
tűzoltóságok tulajdonában vannak.

• Ameddig szolgálatot láttak el, addig megbecsülten, büszkén
állhattak a saját helyükön. Majd szolgálatból kikerülve
elkezdődött egy pusztuláshoz vezető drasztikus folyamat.
Először leselejtezték, a szertárból is ki kellett kerülniük a szabad
ég alá, egyre hátrébb és hátrébb kerülve várták (várják) sorsuk
jobbrafordulását.

Restaurálás



Önállóan minden szakszerűséget nélkülöző módon (néhány
kivétellel) elkezdték javítgatni a gazzal benőtt eszközöket.
Ötletszerűen festegettek a régi mintázatot eltakarva. A múzeumok
gyűjteményén kívül ezeknek a tűzoltószereknek a helyzete az
országban tragikus.



15 évvel ezelőtt néhány megszállott úgy gondolta hogy a
tűzoltóságon belül a hagyományőrzést is felkellene vállalni.

Megkeresték azokat a tűzoltóságokat, civil embereket, akik
szerettek volna tenni ez ellen a szörnyű pusztulás ellen.



Segítség

De hiába ez a szándék, ha nem volt megfelelő szakmai háttér
mögötte. Kézenfekvő ötletnek tűnt, hogy megkeressük a
múzeumokat, hogy segítséget kérjünk a szakszerű felújításokhoz.
Gyakori hibák voltak a felújítás során részleges bontás, nem
megfelelő színminták és a dokumentálás teljes mértékű hiánya.

A múzeum elkészítette azokat az alapokat, amik segítséget
nyújtanak minden felszerelés, eszköz, tárgy szakszerű és
biztonságos restaurálásában. Akik az elmúlt 15 évben segítséget
kértek a múzeumtól, ugyanazt a választ kapták.



Kötelezően készíteni kell egy restaurálási 
dokumentációt, aminek tartalmaznia kell:

• Tárgyra vonatkozó 
adatokat: gyártmány, 
mikor készült, első 
tulajdonos, honnan 
került a 
tulajdonunkba, 
méretei, anyaga, 
állapota.





Restaurálási terv

Az eszköz főbb szerkezeti egységei, hibái és javítási feladatai. Képek
készítése a kezdetektől a végső állapotig.

A felújításhoz szükséges dokumentumok felkutatása (Központi
Múzeumba).

Az elkészült dokumentációnak a felszerelésnek a hitelességét kell,
hogy bizonyítsa.



És most akkor a másik elengedhetetlen kapocs, a 
közös programokon való részvétel.

Ilyenek az évek óta

megrendezésre kerülő

múzeumok majálisa,

éjszakája, Flórián nap

és a nyitott szertárkapu

program.



2014-ben jelent meg a Hőseink című könyv, mely a
katasztrófavédelem és jogelőd szervezet hősi halottainak állít
emléket. Ebből kiindulva évente újítunk fel sírokat Fiumei úti
sírkertben az elmúlt évek alatt a 18 sírhelyből sikerült 8-at védetté
nyilváníttatani, illetve minden évben egyszeri alkalommal gondozni
őket.



Fiumei úti sírkert



Köszönöm a figyelmet!

Béres Ferenc tű alezredes tűzoltóparancsnok

Magyar Tűzoltószövetség Hagyományőrző bizottság vezet


