
  

MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG  
ELNÖK  

 

_________________________________________________________________________________ 

cím: 1081 Budapest Dologház utca 1-3. 

Telefon: +36-1-433-4001;+36-1-459-2400 

 Web: www.tuzoltoszovetseg.hu; E-mail: office@tuzoltoszovetseg.hu 

 

Szám:  45-2/2019. MTSZ 

 

Jegyzőkönyv  

a Magyar Tűzoltó Szövetség  

Küldöttgyűléséről 

 

Helyszín: a Magyar Tűzoltó Szövetség székhelye (1081 Budapest, Dologház u. 1-3.), a 

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság épületének I. emeleti Tímár terme 

Időpont: 2019. április 26. 14:00 óra 

Tárgy: Magyar Tűzoltó Szövetség 2019. április 26-ai Küldöttgyűlése 

Jelen vannak: mellékelt küldöttjegyzék szerint 

 

Dobson Tibor tű. dandártábornok, Elnök: köszöntötte a Küldöttgyűlés résztvevőit: a 

küldöttgyűlésen részt vevő küldöttek száma: 37 fő, (Önkéntes Tűzoltó Egyesületi Tagozat: 13 

fő, Létesítményi Tűzoltó Tagozat: 14 fő, Önkormányzati Tűzoltósági Tagozat: 10 fő), a 

Küldöttgyűlés határozatképes.  

Felkérte a jegyzőkönyv vezetésére Forrai Mártát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Pimper 

László LTSZ alelnököt és Hodut Jánost, a Pest Megyei Tűzoltó Szövetség elnökét.        

Nevezettek a felkérést elfogadták.  

Elnök felolvasta a határozati javaslatot és felkérte a jelenlévő küldötteket szavazásra.  

 

Szavazás nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, kézfelemeléssel történt.  

 

1/2018/04.26. Küldöttgyűlési határozat: 

Szavazati arány meghatározása: 

    főből: 37 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

(a határozat elfogadásra került) 

a Küldöttgyűlés tagjai a jegyzőkönyv vezetésére Forrai Mártát, a jegyzőkönyv hitelesítésére 

Dr. Pimper Lászlót és Hodut Jánost egyhangúlag megszavazták. 

Határozat végrehajtásáért felelős: Dobson Tibor elnök 

Teljesítési határidő: azonnal 

 

Elnök ismertette a javasolt napirendi pontokat: 

 

1. Tájékoztató a legutóbbi küldöttgyűlés óta történt eseményekről 

    Előterjesztő: elnök 

2. 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámoló megtárgyalása, közhasznúsági melléklet  

    elfogadása, valamint a Felügyelő Bizottság beszámolója a Magyar Tűzoltó Szövetség 2018.  

    évi tevékenységéről  

    Előterjesztő: elnök, gazdasági vezető, Felügyelő Bizottság elnöke 

3. A Küldöttgyűlést követő időszak és rendezvények feladatainak áttekintése 

    Előterjesztő: elnök 

4.  Egyebek 

Elnök ismertette, hogy a Létesítményi Tűzoltó Tagozat elnöke javasolta, hogy évenként egy 

Küldöttgyűlés kerüljön megtartásra, amely javaslat megtárgyalását vegye fel a Küldöttgyűlés 

4. napirendi pontként, majd az 5. napirendi pont legyen az Egyebek.  
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Hozzászólás nem volt, Elnök felolvasta a határozati javaslatot és felkérte a jelenlévő tagokat 

szavazásra. Szavazás nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, kézfelemeléssel történt.  

 

2/2019/04.26 Küldöttgyűlési határozat: 

Szavazati arány meghatározása: 

37 főből: 37 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

(a határozat elfogadásra került) 

a Küldöttgyűlés tagjai a javasolt napirendi pontokat a kiegészítéssel együtt egyhangúlag 

megszavazták: 

 1. Tájékoztató a legutóbbi küldöttgyűlés óta történt eseményekről  

2. 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámoló megtárgyalása, közhasznúsági melléklet  

   elfogadása, valamint a Felügyelő Bizottság beszámolója a Magyar Tűzoltó Szövetség 

  2018. évi tevékenységéről 

3. A Küldöttgyűlést követő időszak és rendezvények feladatainak áttekintése 

4. LTSZ tagozat elnöke javaslatának megtárgyalása 

5. Egyebek 

Határozat végrehajtásáért felelős: Dobson Tibor elnök 

Teljesítési határidő: azonnal 

 

Elnök megnyitotta az 1. napirendi pontot. 

 

1. napirendi pont: Tájékoztató a legutóbbi Küldöttgyűlés óta történt eseményekről 

 

Elnök tájékoztatójában elmondta, hogy honlap és a facebook-oldal naprakész, segíti a 

tájékozódást. A megkezdett intézményfejlesztési tevékenység folytatását, a megyei 

szervezetek megerősítését tekinti továbbra is a legfontosabb feladatnak.  

Célul tűzte ki az önkormányzati tűzoltóságok, valamint a különleges mentőcsoportok 

támogatásának növelését is.  

Heizler György és dr. Hegedűs György segítségével felterjesztette a jogszabálytervezetet a 

Belügyminisztériumba.  

Szólt az irodán sorra került személyi változásról is: bemutatta Schillinger Norbert ny. tű. 

alezredest, aki Boronyai István tű. százados helyett április 01-től látja el az irodavezetői 

feladatokat, valamint Czirok Máriát, aki a MTSZ iroda munkatársa.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Elnök lezárta az 1. napirendi pontot, megnyitotta az 2. napirendi pontot. 

 

 

2. napirendi pont: 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámoló megtárgyalása, 

közhasznúsági melléklet elfogadása, valamint a Felügyelő Bizottság beszámolója a 

Magyar Tűzoltó Szövetség 2018. évi tevékenységéről  

 

Elnök: Miután a küldöttek az írásos anyagokat előzetesen megkapták, így rövid összefoglalók 

hangzanak el. 

Felkérte Miakich Gábort, a Felügyelő Bizottság elnökét tájékoztatója megtartására.  

 

Miakich Gábor FEB elnök: a bizottság áttekintette, átnézte a rendelkezésre álló 

dokumentumokat, amelyeket összességében rendben találtak, ezért a beszámolót és a 

gazdálkodási munkát, a közhasznúsági mellékletet jónak értékelte és elfogadásra javasolta. 

Kérdés, észrevétel nem volt a beszámolóhoz. 
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Elnök megköszönte a tájékoztatást és a bizottság munkáját, majd felkérte Hegymegi Ildikó 

gazdasági vezetőt a pénzügyi beszámoló megtartására.  

 

Hegymegi Ildikó röviden kiegészítette a küldöttek részére korábban megküldött beszámoló. 

Ismertette, hogy a MTSZ az előző években kapott támogatásoknak és a szigorú 

gazdálkodásnak köszönhetően megfelelő tartalékkal rendelkezett 2018. év végén ahhoz, hogy 

a MTSZ a 2019. évi állami támogatás megérkezéséig megőrizze likviditását, valamennyi 

kötelezettségének eleget tudjon tenni és továbbra is cél a megfelelő mértékű tartalék képzése.   

 

Kérdés, hozzászólás nem volt.  

 

Elnök feltette a 2018. évi Számviteli beszámolót szavazásra. 

Szavazás nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, kézfelemeléssel történt.  

 

3/2019/04.26 Küldöttgyűlési határozat: 

Szavazati arány meghatározása: 

37 főből: 37 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

(a határozat elfogadásra került) 

a Küldöttgyűlés tagjai a Magyar Tűzoltó Szövetség Elnökségének 2018. évi Számviteli 

beszámolóját, Közhasznúsági mellékletét 21 724 eFt mérleg főösszeggel és -1 865 eFt  

tárgyévi eredménnyel (veszteség), valamint a Felügyelő Bizottság beszámolóját 

egyhangúlag megszavazták. 

Határozat végrehajtásáért felelős: Dobson Tibor elnök 

Teljesítési határidő:2019. május 31. 

 

Elnök lezárta a 2. napirendi pontot, megnyitotta a 3. napirendi pontot. 

 

3. napirendi pont: A Küldöttgyűlést követő időszak és rendezvények feladatainak 

áttekintése 

 

Elnök röviden összefoglalta a 2019. május 4-i Pilisszentiváni Tűzoltó Börze és Találkozó 

tudnivalóit, a jelentkezési határidő (04.29) betartását kérte.  

Röviden ismertette a Svájcban (Martigny) sorra kerülő CTIF Ifjúsági Tűzoltó Olimpia 

szervezésének helyzetét, jelezte, hogy MTSZ részéről már megtörtént a nevezési díj átutalása, 

a kiutazó csapatok részére mind a szállítás, mind az oda-vissza út szállása – tekintettel a több 

mint 12 órás útra – lefoglalásra került.  

Tájékoztatott arról, hogy a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével kerülhet csak sor a 

szakmai nap megtartására – a helyszín megbeszélés alatt van, előzetesen Dunaújváros merült 

fel lehetőségként.   

A Lakiteleken rendezendő II. Kárpát-medencei Tűzoltózenekari Találkozó megvalósításának 

feladatait és helyszíneit ismertette, amely május 24-26. között, az MTSZ szervezésében az 

NMI és a Lakiteleki Népfőiskola közreműködésével valósul meg.  

Ezután röviden összefoglalta a 2020-ban esedékes, az MTSZ megalakulásának 150 éves 

jubileumi évében megrendezésre kerülő rendezvények terveit, feladatait. 

  

Megérkezett Strázsai Zoltán, Zala megye küldötte, a küldöttek száma 38 főre emelkedett. 

 

Elnök: a 2020. évre tervezett rendezvények előkészítésének helyzetéről adott tájékoztatót:  

- megtörtént a MTSZ-t megalapító gróf Széchenyi Ödön síremléke koszorúzásának 

előkészítéséhez a kapcsolatfelvétel az isztambuli tűzoltósággal és a konzulátussal; 

- a Belügyminisztériumba megküldésre került a 2020. május 2-ra tervezett Tűzoltó Nap 

ünnepség előterjesztése, amely a jóváhagyás szerint az Országházban kerül megtartásra.  



 

 - 4 - 

Az ünnepségre a hazai meghívottak mellett a visegrádi országok, a német tűzoltó szövetség, a 

török tűzoltóság a határon túli magyarlakta területek tűzoltóságainak 2-3 fős delegációját 

tervezzük meghívni. Az esemény fővédnöki tisztségét Kövér László házelnök elvállalta.  

- május 4-én tűzoltó szobor avatását tervezzük a II. János Pál pápa téren – a szoboravatás 

megvalósításához az előzetes támogatáskéréseket és egyeztetéseket megkezdtük; 

- az országos felnőtt és ifjúsági tűzoltó sportversenyt a Margitszigeten vagy Szentendrén a 

MH Altiszti Akadémián tervezzük megrendezni. 

- az MTSZ megalakulásának 150. éves jubileumát, annak napján, december 5-én 

küldöttgyűlés keretein belül tervezzük megünnepelni. 

 

A tájékoztatóhoz kérdés, észrevétel nem hangzott el. 

 

Elnök lezárta a 3. napirendi pontot, megnyitotta a 4. napirendi pontot.  

 

4. napirendi pont: LTSZ tagozat elnöke javaslatának megtárgyalása 

 

Udvardi Sándor LTSZ elnök: az eddigi, évi kettő küldöttgyűlés helyett évente egy 

küldöttgyűlés megtartását javasolja, amennyiben nincs jogi akadálya ennek. 

Dr. Hegedűs György Jogi Bizottság vezetője: válaszában tájékoztatott, hogy jogi akadálya 

nincs a javasolt felvetésnek, az Alapszabály egy kötelező küldöttgyűlésről határozott, az 

elnökség saját hatáskörében dönthet több összehívásáról. 

Több hozzászólás érkezett, amelyre Dr. Hegedűs György tisztázta, hogy az Alapszabály 

rendelkezik a küldöttgyűlés megtartásáról, felolvasta a vonatkozó részt.  

 

Közben megérkezett Kelemen Zsolt alelnök, a küldöttek száma 39 főre emelkedett. 

 

Elnök felolvasta a határozati javaslatot, felkérte a jelenlévő tagokat szavazásra. 

Szavazás nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, kézfelemeléssel történt. 

 

A szavazás alatt egy fő elhagyta a helyszínt, ezért a küldöttek száma 38 fő. 

 

4/2019/04.26 Küldöttgyűlési határozat: 

Szavazati arány meghatározása: 

39 főből: 38 igen, 0 nem, 1 tartózkodás  

(a határozat elfogadásra került) 

A Küldöttgyűlés tagjai a Magyar Tűzoltó Szövetség Alapszabálya szerinti évente egy 

rendes Küldöttgyűlés megtartását: 38 igen, 0 nem, 0 tartózkodással egyhangúlag 

megszavazták. 

Határozat végrehajtásáért felelős: Dobson Tibor elnök 

Teljesítési határidő: azonnal 

 

Elnök lezárta a 4. napirendi pontot, megnyitotta az 5. napirendi pontot. 

 

5. napirendi pont: Egyebek 

 

Balog László ÖTOSZ tagozatvezető: az ÖTOSZ helyzetéről tájékoztatta a küldötteket.  

Javaslatokat tettek már a 2018. évi és 2019. évi költségvetés elfogadása előtt is a 

minisztériumban, mivel a kötelező béremelések az anyagi fedezet hiánya miatt lehetetlenné 

teszik a működést.  

Ebben az évben intézkedés született a BM OKF részéről, a rendkívüli önkormányzati 

támogatással valamennyire stabilizálódtak az önkormányzati tűzoltóságok. 

A döntéshozók előtt van jelenleg az állami normatívák valós igényekhez igazításának 

tervezete. 
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Kelemen Zsolt ÖTE tagozatvezető: tájékoztatást adott egy CTIF indítványról (Európában 

lévő önkéntes tűzoltók munkaideje kerüljön bele a munkaidő fogalmába), javasolta az ehhez 

való csatlakozást. 

Május 3-án, Pilisszentivánon a BTSZ által szervezett nemzetközi pályázati szakmai nap lesz. 

 

Elnök: a Franciaországból behozott, leselejtezett, csak oktatásra alkalmas ruházattal 

kapcsolatban kért ahhoz segítséget, hogy ezek a megfelelő helyre kerülhessenek.  

A sportfelszerelések szállításához nagyobb anyagi fegyelmet kért – a versenyek után a 

raktárba kell, hogy beszállítani ezeket.  

 

Hegymegi Ildikó gazdasági vezető a támogatási szerződések mellékletei beszerzéséről adott 

tájékoztatást a megyei elnököknek. 

 

Elnök bejelentette, hogy Varga Ferenc tű. dandártábornok úr doktori disszertációját elfogadta 

a tudományos tanács, amelyben többek között az önkéntes tűzoltóságok, egyesületek szerepét 

tárgyalta. 

 

Ismertette, hogy 2020. évben tisztújítás lesz az MTSZ–ben, ehhez felkérte Gulácsi Lajos nyá. 

tű. alezredest, BAZ megyei elnököt a választás előkészítésére.  

 

Gulácsi Lajos nyá, tű. alez, BAZ MTSZ elnök: a felkérést elfogadta, egyben a tűzoltó 

munkáról készült fotókiállítás megnyitásáról adott tájékozatót, amelyet a miskolci tűoltókkal 

együtt készítettek. 

 

További kérdést, észrevételt nem tettek a küldöttek, Elnök megköszönte a részvételt, a 

Küldöttgyűlést bezárta. 

 

                                                                      Kmf. 

 

 

 

 

 

 

 

 


