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Jegyzőkönyv  

a Magyar Tűzoltó Szövetség  

Küldöttgyűléséről 

 

 

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

Katasztrófavédelmi Igazgatóság épületének II. emeleti Díszterme 

 

Időpont: 2020. július 17.15:00 óra 

 

Jelen vannak: mellékelt küldöttjegyzék szerint 

 

 

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

 

A MTSZ elnöke napirend előtt nyugdíjba vonulása alkalmából, a több mint tíz éves munkája 

elismeréseként Forrai Márta asszonynak MTSZ emléktárgyat adott át, valamint ismertette a 

Belügyminisztérium 2020. május 04-ei – a koronavírus veszélyhelyzet miatt elmaradt – elismeréseit 

Vabrik Zoltán és Kosik László uraknak, akik azt egy későbbi időpontban veszik át.  

 

Elnök: megnyitotta a Küldöttgyűlést. 

 

Megállapította a határozatképességet: a Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ) küldötteinek száma: 60 fő, 

a küldöttgyűlésen részt vevő küldöttek száma: 40 fő (Önkéntes Tűzoltó Egyesületi Tagozat: 16 fő, 

Létesítményi Tűzoltó Tagozat: 15 fő, Önkormányzati Tűzoltósági Tagozat: 9 fő), így a Küldöttgyűlés 

határozatképes.  

 

Felkérte a jegyzőkönyv vezetésére Hegymegi Ildikó gazdasági vezető asszonyt, a jegyzőkönyv 

hitelesítésére Sörös Tibor JNSZ MTSZ elnök és Dr. Pimper László LTSZ alelnök urakat.  

 

Nevezettek a felkérést elfogadták.  

 

Elnök: felkérte a jelenlévő küldötteket szavazásra.  

 

Szavazás nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, kézfelemeléssel történt.  

 

1/2020. (07.17.) Küldöttgyűlési határozat: 

Szavazati arány meghatározása: 

40 főből: 40 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

(a határozat elfogadásra került) 

 

 

A Küldöttgyűlés tagjai a jegyzőkönyv vezetésére Hegymegi Ildikó gazdasági vezetőt, a 

jegyzőkönyv hitelesítésére Sörös Tibor és Dr. Pimper Lászlót egyhangúlag megszavazták.  

 

Határozat végrehajtásáért felelős: Dobson Tibor elnök 

Teljesítési határidő: azonnal 
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Elnök: ismertette a napirendi pont javaslatokat, amelyek előzetesen megküldésre kerültek a küldöttek 

részére. 

 

Napirendi pont javaslatok:  

 

1. Tájékoztató a legutóbbi küldöttgyűlés óta végzett tevékenységről, eseményekről, valamint az 

elkövetkező időszak feladatainak és a rendezvényeink ismertetése; 

Előterjesztő:elnök 

 

2. Az MTSZ 2019. évi működési, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolók, 

ezen belül a közhasznúsági melléklet megvitatása és elfogadása, valamint a Felügyelő 

Bizottság beszámolója a Magyar Tűzoltó Szövetség 2019. évi tevékenység ellenőrzéséről; 

Előterjesztő: elnök, gazdasági vezető, Felügyelő Bizottság elnöke 

 

       3.  Az MTSZ Alapszabály és a Választási Szabályzat módosításának megtárgyalása,                

            elfogadása.  

 Előterjesztő: Választási Bizottság vezetője 

 

4. Az Alapszabály szerinti tisztségviselők megválasztása  

 Előterjesztő: Választási Bizottság elnöke 

  

5. Egyebek 

 

Egyéb módosító javaslat nem érkezett. 

 

Elnök: felkérte a jelenlévő küldötteket szavazásra.  

 

Szavazás nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, kézfelemeléssel történt.  

 

2/2020. (07.17.) Küldöttgyűlési határozat: 

Szavazati arány meghatározása: 

40 főből: 40 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

(a határozat elfogadásra került) 

 

A kiadott napirendi pont javaslatokat a küldöttek egyhangúlag elfogadták. 

 

Határozat végrehajtásáért felelős: Dobson Tibor elnök 

Teljesítési határidő: azonnal 

 

 

1. napirendi pont: Tájékoztató a legutóbbi küldöttgyűlés óta végzett tevékenységről, eseményekről, 

valamint az elkövetkező időszak feladatainak és a rendezvényeink ismertetése; 

 

Elnök: A MTSZ 2020. évben a legnagyobb hangsúlyt a 150 éves évforduló megemlékezésére fektette. 

Annak érdekében, hogy méltó módon tudjuk ünnepelni számtalan rendezvényt, ünnepséget, eseményt 

készítettünk elő, amelyek, mint jelezte, a honlapunkon megtalálhatóak, így azokat részletekbe menően 

nem sorolja fel, csak megemlíti a fontosabb elemeit. A jeles eseményt többek között kiadványokat 

készítettünk, így a „150 éves a Magyar Tűzoltó Szövetség” kiadvány monográfia a százötven éves 

történelmet dolgozza fel, amelynek rövidített változata is elkészült, magyar és angol nyelven. Az 

emlékévre számos nagyszabású rendezvényt terveztünk, így emléktábla-avatást a Gróf Széchenyi 

Ödön által, Budapesten megalakított első hivatásos tűzoltóság egykori épületének közelében, a 

Március 15-e téren; majd tisztelgést a gróf sírjánál és emléktábla avatást a török tűzoltó múzeumnál 

Isztambulban, ünnepi állománygyűlést és megemlékezést az Országházban, valamint Kárpát-medencei 

Önkéntes Tűzoltózenekari Találkozót és december 5-re ünnepi emlékülést, a Magyar Országos 

Tűzoltó Szövetség 150 éves megalapítására.  

A neves eseményre, Szent Flórián, a tűzoltók napjára, május 4-re a Magyar Posta Zrt. emlékbélyeg és 

boríték, a MNB emlékérmék és ünnepi 50 forintos pénzérme kibocsájtásával is készült. 
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A MTSZ a 2020. évi Munkatervében foglaltak szerinti működését a koronavírus járvány és az amiatt 

kihirdetett veszélyhelyzet jelentős mértékben átalakította, felülírta, a tervezett elnökségi, tagozati, 

bizottsági ülések az első félévben csak részben tudtak megvalósulni. 

 

A korábbi évekhez hasonlón január 10-én, a Tabi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság laktanyájában 

megszervezésre került az előző év értékelésről és az MTSZ 150 éves évfordulójáról szóló 

sajtótájékoztató. Idén február 01-jén még lehetőség volt megvalósítani a 150 éve, gróf Széchenyi Ödön 

által megalakított első hivatásos tűzoltóság egykori épületének közelében – az Erzsébet-híd pesti 

hídfőjénél – az emléktábla avatást.  

 

2020. május 4-én, a Tűzoltók Napja alkalmából Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke elismerő 

levéllel köszöntötte a Magyar Tűzoltó Szövetséget és az önkéntes tűzoltókat. Kövér László, az 

Országgyűlés elnöke napirend előtt köszöntötte az önkéntes és hivatásos tűzoltókat Flórián Nap 

alkalmából. A 150 éves szervezett tűzoltás megalakításának jelentősége mellett beszédében az 

önzetlen, bátor, fegyelmezett szolgálatellátás mellett kiemelte, hogy „150 évvel ezelőtt a tűzoltói 

hivatás, a testületek együttműködése, és a tűzoltóságok egységes elvek szerinti fejlesztése is országosan 

szervezett formát öltött.” Köszöntője végén elhangzott, hogy „Magyarország Országgyűlése tiszteletét 

és köszönetét fejezi ki minden magyar tűzoltó, minden hazai katasztrófavédelmi és mentőalakulat tagja 

előtt.” 

 

A január és február elején előkészítésre és szervezésre javasolt áprilisi, májusi, júniusi rendezvények, 

az országos felnőtt és ifjúsági versenyek – mind a felmenő rendszerű megyei, mind az országos 

versenyek – megvalósíthatatlansága, illetve azok átszervezésének szükségessége áprilisban 

egyértelművé vált.  

 

A pandémia okozta jogszabályváltozások miatt elnapolásra került a 2019. évi beszámoló elfogadása, a 

már 2019. év végén és 2020. év elején előkészített tisztségviselő választás.  Többletfeladatot jelentett 

az önkéntes egyesületek koronavírus veszély miatti tevékenységeinek dokumentálása, az egyeztetések 

lebonyolítása, vagy az adományokra beérkezett igények összesítése is, de a szövetség 2020. évi 

jubileumi rendezvénysorozatának számos, már előző évben, vagy ez év elején megszervezett feladat 

újraszervezése, lemondása jelentő feladatok nagymértékben megnövekedtek.  

 

A rendezvények nem csak a hazai, de a jubileumi ünnepség miatt a szomszédos partner szövetségek és 

a határon túli magyarlakta területek önkéntes tűzoltóságainak meghívotti körét is érintette, a már 

megküldött meghívást vissza kellett mondani, egyrészt már márciusban a Parlamentbe tervezett májusi 

ünnepséget, másrészt április második felében pedig már a júliusra tervezett felnőtt és ifjúsági verseny 

tekintetében is. 

 

A pandémai veszélyhelyzetben tanúsított önzetlen helytállásokért március 27-én a MTSZ elnöke 

elismerését és köszönetét fejezte ki az önkéntes tűzoltóknak, egyben kérte őket, hogy az önként vállalt 

alapfeladatok ellátása mellett, a helyi önkormányzatokkal történt egyeztetés útján, lehetőségeik szerint 

nyújtsanak segítséget az arra rászoruló  lakosság ellátásában is. 

 

A MTSZ alelnöke, a Budapesti Tűzoltó Szövetség elnöke felmérte, hogy milyen feltételekkel és 

milyen feladatokra vonhatók be az önkéntes tűzoltó egyesületek és egyéb az önkéntes 

mentőszervezetek. Elsősorban az önkormányzatokkal együttműködve, a veszélyhelyzet kihirdetésekor 

áttekintették a településeken működő cégeknél a meglévő és felhasználható védőfelszereléseket – pl. 

légző-palackokat, bőr- és légzésvédő eszközöket, fertőtlenítő anyagokat.  

Áttekintették, hogy az előző időszakban a különböző veszélyhelyzetek alkalmával – pl. időjárás okozta 

elzárt település -, milyen módon oldották meg akár napokra is az önellátást, pl. szolgáltatókkal, 

önkéntes segítőkkel. Felmérték a szállítási kapacitásaikat a lakosság ellátásában való közreműködés 

céljából és a tájékoztatásuk vonatkozásában. Ezen tapasztalatokat felhasználva kialakított számos ÖTE 

- az alapfeladataik (helyi mentő-tűzvédelem) rövid- és középtávú veszélyeztetése nélkül -, egy 

átgondolt segítségnyújtási rendszert a pandémia időszakára.  

 

Az önkéntesek részére a járvány terjedésének megelőzése céljából, a kezdeti hiány után sikerült a 

MOL-tól kéz- és felület fertőtlenítőket beszereznie a megyei szövetségeknek a BTSZ-en keresztül, 

amelyeket eljuttattak az ÖTE-k részére kedvezményes térítés ellenében.   
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Ezt követően a Kormány által beszerzett védőeszközök kiosztásához kellett felmérést készíteni – a 

korábban felmerült igények figyelembevételével - valamennyi ÖTE és önkormányzati tűzoltóság 

vonatkozásában, így a Belügyminisztérium 70000 db védőeszközt (maszkok, kesztyűk) adományozott 

a nem hivatásos tűzoltók részére, amelyért köszönetét fejezte ki a Belügyminisztériumnak.  

 

A fentiek miatt a feladatok II. félévre történő átütemezése már május hónapban – a várhatóan júniustól 

tervezett könnyítések bevezetésétől függően – megkezdődtek. A május 9-re, a Parlamentbe tervezett 

jubileumi ünnepségét március végén lemondtuk, annak időpontjára december 5-t jelöltük meg, 

amelyhez mind a külföldi, határon túli és hazai meghívott vendégek, elismerésben részesülők részére 

megküldtük a tájékoztatást. A rendezvények lebonyolítására felkért, szervezésben közreműködő, 

szolgáltatást nyújtó partnerrel újra kellett tárgyalnia a lehetséges új időpontra történő átütemezés 

lehetőségét. A felnőtt és ifjúsági verseny lebonyolítását az új helyszínre és időpontra ütemeztük át, 

amely alapján a tervek szerint azt Tatára, az Olimpiai Edzőtáborba, október első hétvégéjére – 

tekintettel és függően az akkori esetleges pandémiára –. A szervezési feladatok elkezdődtek, a megyei 

versenyek augusztus végi és szeptemberi megvalósíthatósága függvényében.  

 

A verseny szervezésével kapcsolatosan felkérte Schaffer Lászlót, a Versenybizottság vezetőjét, hogy 

egészítse ki az eddigi feladatok átütemezésének előrehaladását és a bizottság álláspontját a versenyek 

megtartásával kapcsolatosan. 

 

Schaffer László, Versenybizottság vezetője: szervezik és már a tárgyalásokat is lefolytatták a 

szükséges feladatok vonatkozásában az októberre átütemezett verseny kapcsán. Miután a CTIF a 

pandémia miatt a 2021-re tervezett tűzoltó olimpiát is 2022-re elhalasztotta, így van időnk 

megszervezni a hazai versenyeket, de a hagyományos felnőtt versenyt idén, míg jövőre az ifjúsági 

versenyt szervezik, hogy a nevezéshez az ifjúsági versenyen résztvevők jobban tudjanak készülni. 

 

Elnök: Megköszönte a hozzászólást, majd folytatta a bizottságok eddigi munkájának ismertetésével. 

Ezen belül kiemelte a Kommunikációs Bizottság teljesítményét, a MTSZ jubileumi ünnepségsorozatot 

promotálását, a kiadványok elektronikus úton történő megjelentetését, az előbbiekben említett 

jelentősebb eseményekről, a rendezvényeinkről, a versenyeinkről szóló hírek, képek elkészítését, 

amelyek a MTSZ honlapján tájékoztató jelleggel szerepelnek. Ebben az évben azonban további 

hangsúlyt kapott a veszélyhelyzet, a miatta kialakult egyéb, önkéntes tűzoltók által végzett 

segítségnyújtás, a védekezésben való részvétel bemutatása is. A szakcikkek megírása, közzététele, 

további jelentős feladat volt. A fentebb említett hírek, kapcsolódó anyagok megjelentetése a MTSZ 

facebook oldalát is érintette, amelynek célja, hogy minél szélesebb körbe, és minél gyorsabban 

jussanak el az információk, a hírek a felhasználókhoz. A jubileumi év eseményeiről, továbbá a Magyar 

Országos Tűzoltó Szövetség elnökeinek életrajzairól, az MTSZ 1990-től dolgozó elnökeinek 

életrajzával kiegészítve egyrészt összefoglaló aloldalakat hoztunk létre, másrészt ezek az aloldalak – 

részben a járványhelyzet miatt átszervezett, új időpontra tett eseményekkel kapcsolatos 

figyelemfelhívással és más hírekkel is - folyamatosan frissítve lettek, illetve angol nyelven is 

elérhetővé teszünk számos információt.  

 

A pandémia okozta helyzet miatt a Hagyományőrző Bizottságnak is elmaradtak a mér tavyla 

betervezett hagyományőrző versenyei, amelyeket csak részben lehet a jövőben (ősszel vagy augusztus 

hónapban) megtartani. De elmaradtak a Kárpát-medencei, határon túli rendezvények, képzések is. 

amelyek pótlása a körülményektől függően a második félévben vagy csak a jövő évben lehetséges. 

 

Az Ifjúsági Bizottság viszont meg tudja szervezni Siófokon augusztusban a következő ifjúsági tábort, 

amelyhez a MTSZ is hozzájárul a szervezési költségekbe bekapcsolódással. 

 

Számos meghívást kaptunk olyan jelentős megyei vagy helyi eseményekre, évfordulók ünneplésére, 

amelyek egy részén részt tudott venni az elnök, ahol nem, ott a megyei elnököket kérte fel a MTSZ 

képviseletére. 

 

Kérte, hogy a honlapon a posztokat nézzék a küldöttek, tegyenek javaslatokat, amennyiben van 

módosításra szükség, mert a cél a konzultáció kialakulása az egységes álláspont érdekében. 

 

Kérdés, hozzászólás nem volt a küldöttek részéről, akik a tájékoztatót tudomásul vették. 
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2. napirendi pont: 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámoló megtárgyalása, közhasznúsági jelentés 

elfogadása, valamint a Felügyelő Bizottság beszámolója a Magyar Tűzoltó Szövetség 2019. évi 

tevékenység ellenőrzéséről; 

 

Hegymegi Ildikó gazdasági vezető: a szakmai és pénzügyi beszámoló és közhasznúsági jelentés, 

valamint a FEB jegyzőkönyv előzetesen megküldésre került a küldöttek részére.  Szólt a 

tartalékképzés fontosságáról, az ez évre tervezett rendezvények miatt a céltámogatások időbeli 

elhatárolásra kerültek, valamint arról, hogy a MTSZ-nek 2019-ben is jelentős többlet igény volt mind a 

tűzoltó versenyek, mind az országos szakmai nap és rendezvények lebonyolítására, valamint a 

színvonalas nemzetközi, határon túli kapcsolatok ápolása és továbbfejlesztése és nem utolsó sorban a 

franciaországi adományok behozatala és raktározási, kiadmányozási feladatainak végzése miatt. 

Ismertette a pontos számokat, a főbb adatokhoz magyarázatot adva.  

 

Elnök: a FEB elnök nem tud a küldöttgyűlésen részt venni, azonban a FEB jegyzőkönyvet a 

beszámolókkal és a 2019. évi tevékenység ellenőrzésével kapcsolatos megküldésre került. 

 

A beszámolóhoz és a FEB elnök javaslatához kérdés, hozzászólás nem volt. 

 

Elnök: felolvasta a határozati javaslatot és felkérte a jelenlévő tagokat szavazásra.  

Szavazás nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, kézfelemeléssel történt.  

 

3/2020. (07.17.)Küldöttgyűlési határozat: 

Szavazati arány meghatározása: 

40 főből: 40 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

(a határozat elfogadásra került) 

 

a Küldöttgyűlés tagjai a Magyar Tűzoltó Szövetség az MTSZ 2019. évi működési, vagyoni, 

pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolókat, ezen belül a szakmai beszámolót, a 

Felügyelő Bizottság beszámolójával együtt egyhangúlag megszavazták. 

 

Határozat végrehajtásáért felelős: Dobson Tibor elnök 

Teljesítési határidő: azonnal 

 

Elnök: a 2019. évi Számviteli beszámoló Közhasznúsági mellékletét feltette szavazásra. 

Szavazás nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, kézfelemeléssel történt.  

 

4/2020. (07.17.) Küldöttgyűlési határozat: 

Szavazati arány meghatározása: 

40 főből: 40 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

(a határozat elfogadásra került) 

 

a Küldöttgyűlés tagjai a Magyar Tűzoltó Szövetség 2019. évi Számviteli beszámoló 

Közhasznúsági mellékletét 83 070 e Ft mérleg főösszeggel és 624 e Ft tárgyévi eredménnyel 

egyhangúlag megszavazták. 

 

Határozat végrehajtásáért felelős: Dobson Tibor elnök 

Teljesítési határidő: azonnal 

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

 

 

3. napirendi pont: A Választási Szabályzat módosításának megtárgyalása, elfogadása. 

Elnök: miután a szabályzat többször is megvitatásra, illetve megküldésre került, nem részletekbe 

menően nem ismertette a MTSZ általi ajánlás fontosabb elemeit. Átadta a szót Dr. Hegedűs György 

ügyvédnek  az MTSZ Jogi Bizottság elnökének.  
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Dr. Hegedűs György: A 2019. szeptember 18.-án Balatonföldváron megtartott kibővített elnökségi 

ülésen az általa már jelzett kollíziós problémák kapcsán kellett a Választási Szabályzatot módosítani. 

A mai napon megtartandó tisztújítás előkészítése során az MTSZ Választási Bizottság elnökével 

Gulácsi Lajos úrral áttekintették az MTSZ Választási Szabályzatát és ennek tükrében és ennek kapcsán 

célszerűvé vált az Alapszabály „hozzáigazítása” a kialakult és helyesnek bizonyult gyakorlathoz. 

 

Gulácsi Lajos úrral, az MTSZ Választási Bizottság elnökével történt konzultáció alapján javasolták az 

MTSZ Alapszabálya 10. § (10) (n) pontjának módosítását akként, hogy törlésre kerüljön a "szakmai 

és" kifejezés, arra tekintettel, hogy az Alapszabály 16. § (1) bekezdésében kimondásra került, hogy a 

szakmai bizottságok vezetőjét (elnökét) az Elnökség egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással választja 

meg. 

 

A küldöttgyűlés kizárólagos döntési hatáskörében eljárva már megállapította és felállította az un. 

küldöttgyűlés által saját hatáskörben létrehozott un. szakmai bizottságokat és ezek elnökének 

megválasztása célszerűségi okból megfelelőbb, ha az Elnökség döntési kompetenciájába tartozó, 

ahogyan azt az Alapszabály 16.§ (1) bekezdése is kimondja. 

Ennek megfelelően az Alapszabály 10§ (10) bekezdés (n) pontja módosítása során a „szakmai és” szó 

kerülne törlésre. 

 

Az Alapszabály 10. § (10) bekezdés (n) pontja módosítását az alábbi szövegezéssel javasolták 

elfogadásra azzal, hogy az Alapszabály további rendelkezései, e módosítással nem érintett részei 

változatlan szövegezéssel hatályban maradnak: 

 

10. § A küldöttgyűlés 

(10) A küldöttgyűlés, mint a Szövetség legfőbb szervének kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik:  

(n) Saját hatáskörben létrehozott eseti bizottságok vezetőinek megválasztása, feladatainak 

meghatározása  és beszámoltatása.  

 

A Választási Szabályzat 1. § 3. pontja egészében törlésre kerül, helyébe a következő 

rendelkezések lépnek:…………….. 

 

 A Választási Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit kell alkalmazni a Magyar Tűzoltó 

Szövetség (továbbiakban: MTSZ) Alapszabály 10. § (10) bekezdés (c) pontjában) írt a küldöttgyűlés 

kizárólagos döntési hatáskörébe tartozó, az MTSZ elnöke és az MTSZ Felügyelő Bizottság elnöke, és 

az MTSZ Alapszabály 10. § (10) bekezdés (n) pontjában írt a küldöttgyűlés kizárólagos döntési 

hatáskörébe tartozó saját hatáskörben létrehozott eseti bizottságok vezetőinek megválasztása 

vonatkozásában. 

Az MTSZ Alapszabály 16. § (1) bekezdése szerint a szakmai bizottságokat – igény esetén - a 

küldöttgyűlés hozza létre. A bizottságok vezetőjét (elnökét) az elnökség egyszerű szótöbbséggel, nyílt 

szavazással választja meg öt év időtartamra. 

Az MTSZ elnökét és az MTSZ Felügyelő Bizottság elnökét az MTSZ Alapszabály 10. § (7) bekezdése 

szerint a küldöttgyűlés titkos szavazással választja meg.  

A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó, saját hatáskörben létrehozott eseti bizottságok 

vezetőit a küldöttgyűlés nyílt szavazással választja meg. 

Az MTSZ Alapszabály 14. §-ában meghatározott Választási Bizottság feladata az MTSZ elnöke, MTSZ 

Felügyelő Bizottság elnöke megválasztásának az esetleges visszahívás intézményének alkalmazásának 

előkészítése, a választás lebonyolítása. 

 A Választási Bizottság az MTSZ Alapszabály 9. § (1) bekezdés (b) pontjában meghatározott tagozatok 

által megválasztott és delegált tagokból áll. A Választási Bizottságba megválasztott és delegált tagokat 

a tagozatok a tisztújítást (a mandátumok lejártát) megelőzően hat hónappal kötelesek megválasztani és 

ennek megtörténtét írásban jelenteni az MTSZ Elnöksége felé az MTSZ Irodáján keresztül. 

A Választási Bizottság elnökét, elnökhelyettesét maguk közül választják meg, a Választási Bizottság 

ügyrendjét maga állapítja meg jelen Választási Szabályzat rendelkezéseinek betartása mellett. 

A Választási Bizottság feladata a küldöttek mandátumának vizsgálata, valamint az MTSZ választott 

tisztségeire (MTSZ elnök, MTSZ Felügyelő Bizottság elnöke) vonatkozásában az összeférhetetlenségi 

és kizáró körülmények vizsgálata. A Választási Bizottság amennyiben a jelölt a tisztségre történő 

felkérést elfogadja, úgy a jelölttől írásbeli nyilatkozat bekérése, hogy a tisztség betöltése nem ütközik 

részéről jogszabály vagy az MTSZ Alapszabály tilalmába. 
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A Választási Bizottság ellenőrzi az MTSZ elnökét illetően az MTSZ 

Alapszabály 18. § (2), (4), (5) bekezdései, míg a Felügyelő Bizottság elnöke vonatkozásában az MTSZ 

Alapszabály 13. § (5), (6) bekezdéseiben foglaltak érvényesülését. 

A Választási Bizottság a tagozatokat felhívja – határidő tűzésével – a tisztségekre történő jelölésre,a 

tagozatok – jelen szabályzatban meghatározott  határidő betartásával, legkésőbb (30 nappal a 

választások előtt) - a tisztségekre írásban tesznek a tisztségre jelölést, így: az MTSZ elnöke, illetve az 

MTSZ Felügyelő Bizottsága elnöke vonatkozásában.  

.  

Amennyiben a küldöttgyűlés az Alapszabály 10. § (10) bekezdés (l) és (n) pontjában meghatározott, a 

küldöttgyűlés saját hatáskörében létrehozott eseti bizottságot állít fel, úgy az MTSZ elnöke felkéri – 

határidő tűzésével – a tagozatokat, hogy a jelölési javaslataikat erre nézve tegyék meg, 

A bizottság létrehozására vonatkozóan a küldöttgyűlés a választási ciklusidőtől függetlenül bármely 

időszakban dönthet. 

A küldöttgyűlésen a Választási Bizottság terjeszti elő az egyes tisztségekre vonatkozó jelölés(eke)t. 

A Választási Bizottság munkáját az MTSZ Iroda segíti. 

Az elnökség folyamatos és összehangolt munkája érdekében az MTSZ tagozatai saját hatáskörben 

jelen Választási Szabályzat rendelkezéseihez alkalmazkodva igazítsák saját választási ciklusidejüket és 

rendjüket úgy, hogy az szinkronban legyen az MTSZ elnökének és felügyelő bizottsági elnökének öt 

éves időtartamra történő megválasztásával. 

MTSZ tagozatai jelen Választási Szabályzat rendelkezéseihez kötelesek igazítani saját választási 

rendjüket. 

A Választási Szabályzat 2. § 3. pontjában meghatározott tíz naptári nap szűkös határidő a Választási 

Bizottság részére, annak időtartamát 30 napra célszerű bővíteni. 

A VSz 2. § 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

3. A tisztségviselői jelöltállításra a tagozatok jogosultak, de egy-egy tisztségre a tagozat csak egy 

jelöltet állíthat. A tagozatok tagszervezetei a tagozat vezetése felé jelzik jelölésüket az adott 

tisztségre. A tagozat a beérkezett jelölések figyelembe vételével teszi meg írásbeli javaslatát a 

választási bizottság részére, a választást megelőzően legkésőbb30 (Harminc) naptári napon belül. 

A választási bizottság e határidőn túli jelölést nem fogadhat be és nem terjeszthet elő a 

küldöttgyűlés elé. 

A Választási Szabályzat 5. § SZAVAZÁSI FORDULÓK ÉS VÁLASZTÁSI EREDMÉNY 2. 

pontjának utolsó mondata törlésre kerül. 

5.§  2.  Az újabb szavazási fordulóra e Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni. Az újabb választási 

forduló előtt ismételt jelöltállítás nincs. Amennyiben valamely tisztség betöltésére irányuló választás 

mindhárom fordulóban eredménytelen volt – a választási küldöttgyűlés napjától számított hatvan 

napon belül – ismételt választási küldöttgyűlést kell tartani. E választás kizárólag a be nem töltött 

tisztségekre vonatkozik, a korábban megválasztott tisztségviselők választásának eredményét nem 

befolyásolja. 

A Választási Szabályzat alábbi pontja törlésre kerül, mint szükségtelen rendelkezés az Alapszabály 

10.§ (10) bekezdés (n) pontjának módosítása okán. 

6. A választási bizottság a küldöttgyűlés elé terjeszti a szakmai, illetve eseti bizottság vezetőjére 

(elnökére) előterjesztett javaslatot. A közgyűlés levezető elnöke a bizottság megnevezésével a bizottság 

vezetésére jelölt személyt abc sorrendben teszi fel szavazásra. Az a jelölt nyeri el az adott tisztséget, 

aki a legtöbb szavazatot kapta. Amennyiben szavazategyenlőség állna be, úgy meg kell ismételni a 

szavazást mindaddig, amíg valamelyik jelölt szavazattöbbséget nem szerez.  

 

A Választási Szabályzat 5. § 6. pont helyébe az alábbi rendelkezés lépne alábbiak szerint:  

5. § 6. Az MTSZ Alapszabály 10. § (10) bekezdés (n) pontjában említett – a küldöttgyűlés kizárólagos 

döntési hatáskörébe tartozó – eseti bizottság vezetőjének megválasztása e szakaszban meghatározott 

szabályok szerint történik. 

 

Elnök : előterjesztette az elfogadásra javasolt határozati javaslatokat: 

A Küldöttgyűlés az Alapszabály 10. § (10) bekezdés (n) pontját módosítja akként, hogy a „szakmai 

és” szó törlésre kerül azzal, hogy az Alapszabály további rendelkezései, e módosítással nem érintett 

részei változatlan szövegezéssel hatályban maradnak. Az Alapszabály módosítása a mai napon 

hatályba lép. 
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Az Alapszabály javasolt szövegezése: 

„10. § A küldöttgyűlés 

(10) A küldöttgyűlés, mint a Szövetség legfőbb szervének kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik:”  

(n) Saját hatáskörben létrehozott eseti bizottságok vezetőinek megválasztása, feladatainak 

meghatározása  és beszámoltatása. 

 

A 2015. évben elfogadott Választási Szabályzat módosítással érintett rendelkezéseit a Küldöttgyűlés 

hatályon kívül helyezi, és elfogadja az új, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Választási 

Szabályzatot azzal, hogy az a mai napon lép hatályba. A Küldöttgyűlés felhatalmazza a Szövetség 

elnökét a Választási Szabályzat kiadására. 

 

Elnök a Választási Szabályzat módosítását feltette szavazásra.  

 

A határozati javaslat szavazása nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, kézfelemeléssel történik.  

 

5/2020. (07.17.) Küldöttgyűlési határozat: 

Szavazati arány meghatározása: 

40 főből: 40 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

(a határozat elfogadásra került) 

 

a Küldöttgyűlés tagjai a Magyar Tűzoltó Szövetség küldöttgyűlése az MTSZ Alapszabálya 10. § 

(10) bekezdés (n) pontját módosították akként, hogy a „szakmai és” szó törlésre kerül, míg az 

Alapszabály további rendelkezései, e módosítással nem érintett részei változatlan szövegezéssel 

hatályban maradnak.  

Az Alapszabály 10.  § (10) bekezdés (n) pontja az alábbi szövegezéssel került elfogadásra: 

(n) Saját hatáskörben létrehozott eseti bizottságok vezetőinek megválasztása, feladatainak 

meghatározása és beszámoltatása. 

Az Alapszabály módosítás a mai napon lép hatályba. 

 

A Küldöttgyűlés tagjai a Magyar Tűzoltó Szövetség 2015. évben elfogadott Választási Szabályzat 

módosítással érintett rendelkezéseit a Küldöttgyűlés hatályon kívül helyezi, és az új, 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Választási Szabályzatot elfogadta azzal, hogy az a 

mai napon lép hatályba.  

 

Küldöttgyűlés felhatalmazza a Szövetség elnökét az MTSZ Alapszabály e határozatban foglaltak 

szerinti módosításával történő kiadására. 

Küldöttgyűlés felhatalmazza a Szövetség elnökét a Választási Szabályzat kiadására. 

 

Határozat végrehajtásáért felelős: MTSZ elnök 

Teljesítési határidő: azonnal 

 

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

 

 

4. napirendi pont: Az Alapszabály szerinti tisztségviselők megválasztása; 

 

Elnök: miután az elnök és a FB elnök mandátuma lejárt, átadta a szót a VB elnökének, 

 

Gulácsi Lajos ny. tű. alezredes, Választási Bizottság elnöke: tájékoztatta a megjelenteket a MTSZ 

elnök és Felügyelő Bizottsági (FB) elnök jelöléséről.  Az elmúlt év szeptember 19-i elnökségi ülésén 

került megválasztásra a Választási Bizottság, akinek tagjai: Szabó Imre (ÖTOSZ képviseletében) 

Bugár Mihály (LTSZ képviseletében), akiket bemutat a küldöttgyűlés tagjainak. A pandémia miatt 

nem tudtuk lebonyolítani áprilisban a választást. Az MTSZ Alapszabálya szerint a jelenlegi elnök 

mandátuma az új elnök megválasztásáig tart, így az elnök legitimitását a működés érdekében a 

választás napjáig az elnökség jóváhagyta. 

A bizottságok változatlanul tovább működnek, elnökeit az elnökség választja meg, így jelenleg a 

feladat csak az elnök és a FB elnök megválasztása. 

A tagozatok írásban adták le a jelölésüket, azok határidőre megtörténtek, tagozatonként egy személy 

jelölésével. 



 - 9 - 

 

Mind a három tagozat egyöntetűen Dobson Tibor tű. dandártábornokot jelölte az elnöki és Miakich 

Gábort, FB elnöki teendők ellátására. Bár Miakich Gábor FB elnök nem tud jelen lenni, azonban 

nyilatkozatban megerősítette, hogy a FB elnöki jelölést elfogadja, megválasztása esetén vállalja a 

kapcsolódó feladatok ellátását, így annak akadály nincs, hogy jelöltként felkerüljön a szavazólapra. 

 

Választási Bizottság elnöke a MTSZ elnöke és a FB elnöke szavazólapra felkerülését feltette 

szavazásra. 

 

A határozati javaslat szavazása nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, kézfelemeléssel történik. 

 

6/2020. (07.17.)Küldöttgyűlési határozat: 

Szavazati arány meghatározása: 

40 főből: 40 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

(a határozat elfogadásra került) 

 

a Küldöttgyűlés tagjai Dobson Tibor tű. dandártábornok elnöki jelöléséhez és Miakich Gábor 

FB elnöki jelöléséhez, a szavazólapra történő felkerülését egyhangúan megszavazták.  

 

Határozat végrehajtásáért felelős: Dobson Tibor elnök 

Teljesítési határidő: azonnal 

 

A Választási Bizottság elnöke A szavazólapra felkerülést követően felhívta a jelölt ismertesse a 

jövőbeni terveit: 

 

Dobson Tibor tű. dandártábornok, elnökjelölt:  

 

A hét évvel ezelőtti jelöléskor ismertetett célokat továbbra fenntartja, vagy továbbfejlesztési 

feladatként kívánja irányként megjelölni. Ezek a szakmai érdekképviselet erősítése, az ifjúságnevelés, 

közösség, nemzetközi, határon túli kapcsolatok erősítése, a hagyományápolás folytatása.  

Amit kiemelt az eddig meg nem valósult célként az a köztestületté válás, amely véleménye szerint az 

egyetlen út a szervezeti és intézmény fejlesztéshez a jövőben. Ha csak a környező országok 

tűzvédelemben való munkáját és a szervezet felépítését nézzük, látható, hogy az önkéntesek munkája 

kikerülhetetlen, szerepvállalásuk az országok tűzvédelmében nélkülözhetetlen. Természetesen ehhez 

megfelelő háttérre, működési feltételekre van szükség, amelyet meg kell teremteni. Szükséges olyan új 

jogállás, amely mind a hatáskör növelését, de mindezzel együtt a felelősség növelésével is jár, amely 

hangsúlyozottan megjelenne területi és helyi szinten is. Ezekkel a célokkal való egyetértés a 

küldöttgyűlés feladata, amennyiben az megtörténik, akkor vállalja a feladatot, megköszönve az eddigi 

véleményeket, kritikát, segítséget, támogatást, mert csak ezzel lehet célt elérni.  

Egy olyan feltétel szükséges még, amely a hátterét jelen pillanatban a MRK elnöki pozíciója adja, 

éppen ezért a jövő érdekében ezt a tisztséget másfél évre tudja felelősséggel a jelen kondíciókkal 

vállalni. 

 

Választási Bizottság elnöke: részletesen ismertette a választás további menetét, mely részletesen a 

mellékelt Választási Bizottsági jegyzőkönyvben található. 

 

Időközben - 16.10 perckor - megérkezett Kelemen Zsolt, a Budapesti Tűzoltó Szövetség elnöke, így a 

küldöttek létszáma 41 főre növekedett. 

 

Elnök: a szavazás idejére szünetet rendelt el 16.10-tól, a Küldöttgyűlést – a titkos szavazás 

lebonyolítását követően – 16.20 órától folytatta. 

 

A szünet elrendelését követően megérkezett 16.15 perckor Strázsai Zoltán, a Zala Megyei Tűzoltó 

Szövetség elnöke, így a küldöttek, a szavazatot leadók létszáma 42 főre növekedett. 

 

Választási Bizottság elnöke: ismertette a szavazás eredményét.  
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7/2020. (07.17.)Küldöttgyűlési határozat: 

Szavazati arány meghatározása: 

42 főből: 42 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

(a határozat elfogadásra került) 
 

a Küldöttgyűlés tagjai a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökének Dobson Tibor tűzoltó 

dandártábornokot 2020. július 17. napjától kezdődő 5 éves határozott időtartamra 

egyhangúan megválasztották, 
 

Szavazati arány meghatározása: 
42 főből: 40 igen, 0 nem, 0 tartózkodás és 2 érvénytelen szavazattal 

  
a Küldöttgyűlés tagjai a Magyar Tűzoltó Szövetség a Felügyelő Bizottság elnökének 2020. július 

17. napjától kezdődő 5 éves határozott időtartamra Miakich Gábort megválasztották. 
  
Határozat végrehajtásáért felelős: Dobson Tibor elnök 

Teljesítési határidő: azonnal 

 

VB elnök: ismertette a választással kapcsolatos a jogorvoslati lehetőséget, amelyre 3 nap áll a 

küldötteknek rendelkezésre. 
 

Elnök: Megköszönte a küldöttgyűlésnek a bizalmat. Kifejezte: Aki elvállalja, hogy tenni akar a 

közösségért, akkor az adott szó kötelezi. Nincs fontos vagy fontosabb tisztség a szövetségben, itt 

mindenki egyenrangú, a választott tisztség ugyannak a rendszernek része, a legkisebb kiesés is jelentős 

zavart okozhat. A célokkal a közösségnek egyet kell érteni, csak úgy lehet hitelesen a közösséget 

képviselni. Megköszönte valamennyi, ezen szervezetben dolgozó önkéntesnek az együttműködését, a 

segítő szándékát, a határon túlra is jutó figyelmét, a támogatását a hozzátartozóknak is, hiszen e nélkül 

nem lenne lehetséges a hivatás ilyen szintű ellátása. 

 

5. napirendi pont: Egyebek  
 

Elnök: A rédei raktárban tárolt francia adomány ruházat teljes kiosztását tervezzük. A most behozásra 

kerülő eszközök - amennyiben lesz rájuk igény és használhatóak -, akkor az igénylők részére átadjuk. 

Kb. háromezer db kisebb méretű nadrág, zubbony és póló van raktáron. 

A Magyar Falu programot a honlapon lehet látni, az ott megjelentetett lehetőségeket érdemes az 

egyesületek felé jelezni. 

A pályázatokhoz segítséget nyújt Kelemen Zsolt alelnök úr, akit hozzászólásra kért fel. 
 

Kelemen Zsolt, BTSz elnök: kérte a jelenlévőket a pályázatokon való részvétel jelzésére is, hogy 

legyen adatunk erről. A pályázatra jogszerűen elszámolható költségek is vannak, amelyeket jó, ha 

tudnak a pályázaton résztvevők. 

Az autók estében azt is jó tudni, hogy a fenntartási költségek majdan az egyesületeket terhelik, 

amelyeket ki kell gazdálkodniuk. 
  
Elnök: A MOL kettőmillió forintos üzemanyagkártya támogatásában ismét 40 ÖTE részesülhet, 

amire, ahogy azt korábban jeleztük, az ÖTE-k fognak szerződni önállóan. 
 

Több hozzászólás, kérdés nem volt. 
 

Elnök megköszönte közreműködést, a Küldöttgyűlést bezárta 17.05 perckor. 
 

K.m.f. 

 

 


