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Emlékeztető 
a Magyar Tűzoltó Szövetség Elnökségi üléséről 

 
 
Helyszín: a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság épületének I. emeleti Tímár terme (cím: 1081 Budapest, 
Dologház u. 1.) 
Időpont: 2013. április 23. 10:00 óra 
 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Dobson Tibor tű. dandártábornok, elnök: köszöntötte a megjelenteket, külön köszöntötte dr. Csizmadia László 
urat, a NEA elnökét és felkérte a tűzoltó szövetségek pályázati és a civil szervezetekkel történő együttműködés 
szélesítési lehetőségiről szóló tájékoztatás megtartására. 
 
Dr. Csizmadia László: hangsúlyozta, hogy a civil szervezetek a tűzoltó egyesületek részére hatékony támogatók 
és az utánpótlás forrásai lehetnek, egyben kiemelte a határokon átnyúló regionális pályázatok hatékonyságát, 
valamint a NEA adta lehetőségek fontosságát. Ezt követően az elnökség részéről felmerült technikai jellegű 
kérdésekre adott válaszokat. 
 
Elnök: megköszönte a tájékoztatást. 
 
Elnök: megállapította az elnökség határozatképességét 6 fővel. 
 
I. Elnök a napirendi pontokra az alábbiak szerint tett javaslatot: 
 

1. Az MTSZ munkaokmányainak áttekintését követő helyzetértékelés, a kapcsolódó határidők megjelölése 
2. A CTIF verseny előfinanszírozása, a 2013. évi állami támogatásról, illetve a MTSZ által benyújtott NEA 

pályázatról szóló tájékoztatás 
3. Tájékoztató a 2013. évi ÖTE pályázati kiírásról, illetve az adatszolgáltatás helyzetéről 
4. Tájékoztató az V. Országos Hagyományos Tűzoltó Verseny előkészítésének helyzetéről, valamint a 

CTIF XV. Nemzetközi Tűzoltóversenyre és a XIX. Nemzetközi Ifjúsági Tűzoltóversenyre történő 
felkészülésről 

5. Egyebek 

 
Más napirendi pontra nem érkezett javaslat, a napirendi pontokat az Elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták. 
 
Elnök: Napirendi pontok előtt a közeljövőben lebonyolításra kerülő rendezvények előkészítésének helyzetéről 
adott tájékoztatót. A pilisszentiváni V. Tűzoltó Börze és Találkozón javasolta a Szent Flórián Napi elismerések 
átadását, amelyen - az Elnökség jóváhagyásával - a szabályzatban lévő 20 db helyett 23 db gróf Széchenyi Ödön 
emlékplakett lesz átadható. 
A soron következő, június 7-én tartandó OT ülés helyszínére az elnök május közepéig kér javaslatot. 
 
Elnök: Dr. Bleszity János alelnököt felkérte a partnerországok tájékoztatására a MTSz tisztújításáról. 
 
 
II. Napirendi pontok megtárgyalása: 
 

1. Az MTSZ munkaokmányainak áttekintését követő helyzetértékelés, a kapcsolódó határidők megjelölése 

 



Elnök: A MTSZ Alapszabály, SZMSZ, pénzügyi okmányok, megbízási szerződések, kifizetési kötelezettségek 
áttekintése a legfontosabb, a gazdálkodás helyzetével együtt. 
 
Miakich Gábor FB elnök: az elektronikusan meglévő okmányokat elküldi a FB tagoknak, jelezte, hogy a 
dokumentumok alapos áttekintéséhez több idő szükséges, ezért ezek szakaszos elemzését javasolta. 
 
Kelemen Zsolt alelnök: A SzMSz és a gróf Széchenyi Ödön emlékplakett szabályzatának módosítása is 
szükséges. 
 
Határozat: a gazdálkodás (2012. évi könyvvizsgálói jelentéssel) és a MTSZ munkaokmányairól a tájékoztató 
2013. június 7-i OT ülésen napirendi pont legyen, ezért az arról szóló írásbeli összefoglalót a FB elnöke a MTSz 
elnökének az ülés előtt egy héttel megküldi. 
 
A határozatot az Elnökség tagjai egyhangúlag – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodott szavazattal – elfogadták. 
 
 
2. A CTIF verseny előfinanszírozása, a 2013. évi állami támogatásról, illetve a MTSZ által benyújtott NEA 
pályázatról szóló tájékoztatás 
 
Elnök: tájékoztatott a NEA-hoz beadott pályázatról, a MTSZ által dr. Bakondi György tű. altábornagy, BM OKF 
főigazgató részére felterjesztett 2013. évi munkaterv és költségvetésről, valamint a CTIF verseny 
előfinanszírozásáról. 
 
Kelemen Zsolt alelnök: Ahhoz, hogy az állami támogatás a MTSZ részére rendelkezésre álljon, a MTSZ 
költségvetésébe bele kell tenni a megyei költségvetéseket is, oly módon, hogy a bekért megyei költségvetések 
közül a nem nyilatkozó megyéknél a tavalyi költségvetést vesszük figyelembe. 
 
Határozat: az elnökség Kelemen Zsolt alelnök úr javaslatát egyhangúlag – 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodott 
szavazattal –elfogadta. 
 
 
3. Tájékoztató a 2013. évi ÖTE pályázati kiírásról, illetve az adatszolgáltatás helyzetéről 
 
Kelemen Zsolt alelnök: az adatszolgáltatás felgyorsult, a biztosítotti névsor négy megye kivételével teljes. Az 
érintett megyéket soron kívül fel kell kérni a hiánypótlásra. 
A 2013. évi ÖTE pályázatok előkészítése a BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőségének konstruktív 
együttműködésével sikeresen megtörtént. Továbbiakban a pályázat részleteiről adott tájékoztatást. 
 
Mihály János alelnök: pályázati elszámolási problémákra hívta fel a figyelmet, egyben felvetette az ÖTE tagok 
igazolvánnyal történő ellátását. 
 
Elnök: következő elnökségi ülésre javaslatot kér a megoldásra, költségvonzattal együtt, hogy azon egyesületi 
tagoknak, akik nem beavatkozó tevékenységet látnak el, milyen igazolványt milyen költséggel és jogszabályi 
háttérrel lehetne biztosítani. 
 
Kelemen Zsolt alelnök: a beavatkozások során felhasznált üzemanyag elszámolásához javaslatot célszerű tenni 
az országos tűzoltósági főfelügyelőnek, pl. kiküldetési rendelvény használatával. 
 
Elnök: célszerű volna ezt rövid határidővel megfogalmazni és indokolni, és a május 25-i ÖTE rendezvény előtt, 
az elnökséggel egyeztetett módon szabályzására javaslatot tenni, amelyre felkérte Kelemen Zsolt alelnök urat. 
 
Az elnökség a tájékoztatást elfogadta. 
 
 
4. Tájékoztató az V. Országos Hagyományos Tűzoltó Verseny előkészítésének helyzetéről, valamint a 
CTIF XV. Nemzetközi Tűzoltóversenyre és a XIX. Nemzetközi Ifjúsági Tűzoltóversenyre történő 
felkészülésről 
 
Mihály János alelnök: a V. OHTV előkészítése megtörtént, fővédnöknek dr. Pintér Sándor belügyminiszter urat 
felkértük. Részletes tájékoztatást adott a verseny előkészületeiről, ill. a versenybírói felkészítésről. 
Ismertette a franciaországi CTIF verseny előkészületeit, ill. a nevezéseket. 
 
Az elnökség a tájékoztatást elfogadta. 
 
 
5. Egyebek 
 



Gulácsi Lajos alelnök: szükségesnek érzi a MTSz szakmai stratégiájának amely hatékonyabbá teszi a 
szövetség tevékenységét és elősegíti a megújulást. 
 
Elnök: a hatékonyság javításához forrásra van szükség, ezért fontos, hogy a MTSZ visszakapja az 1998-2002 
közötti állami támogatást, valamint az elnökség kiaknázza a pályázati lehetőségeket és ezen a téren is irányt 
mutasson a tagszervezeteknek. Elfogadta Udvardi Sándor alelnök úr szimpózium megtartására tett javaslatát, 
amelyre vonatkozó elképzelést a június 7-ei OT ülés elé tárja. 
 


