
Jegyzıkönyv 
 
Készült: 2009. december 1-én, Oroszlányban, a Czermann Étterem és Panzió (2840 
Oroszlány, Alkotmány u. 2.) épületében. 

Tárgy: Magyar Tőzoltó Szövetség Országos Tanács ülése. 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.  

Elnök köszöntötte:  
Székely Antalt, Oroszlány alpolgármesterét,  
Bene János pv. alezredest, a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi 
Központ igazgatóját, Lazók Zoltánt, az Oroszlányi Köztestületi Tőzoltóság elnökét, 
Busa Jánost, a Komárom-Esztergom  Megyei Tőzoltó Szövetség elnökét.  

Megállapította a határozatképességet 18 fıvel, jegyzıkönyvvezetınek javasolta Forrai Mártát, 
hitelesítınek Kelemen Zsoltot és Banka Emánuelt. 
A módosítással az OT tagjai 18 egyhangú szavazattal elfogadták a jegyzıkönyvvezetı és 
hitelesítık személyét, illetve a napirendi pontokat.  
A napirendi pontok tárgyalása elé felkérte az alpolgármestert a helyszín bemutatására.   

Oroszlány alpolgármestere köszöntötte az OT ülés résztvevıit és röviden szólt a város 
életérıl, bemutatta kiemelkedıen jól mőködı önkéntes tőzoltóságát.  

Ezután Lazók Zoltán köztestületi elnök és Busa János megyei elnök tájékoztatta az OT tagjait 
a Komárom-Esztergom Megyei Tőzoltó Szövetség helyzetérıl. 

Busa János kiemelte, hogy a megyében a különbözı tőzoltóságok kiegyensúlyozott 
kapcsolatban vannak egymással.  
 
1. napirendi pont: 
Elnök bejelentette, hogy idıközben 20 fıre nıtt a határozatképesség. 
A tájékoztatót a két testületi közötti munkáról elnök ismertette. 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
2. napirendi pont: 
A MTSZ tagozatvezetıinek tájékoztatása az éves munkáról  

1. Banka Emánuel, az Önkéntes Tőzoltó Egyesületi Tagozat elnöke számolt be éves 
munkájukról, valamint Törıcsik Tamás ÖTE Tagozatvezetı lemondása okairól tájékoztatta az 
OT tagjait. Elmondta, hogy értesülése szerint – egy Legfelsıbb Bírósági állásfoglalás szerint- 
megszüntetik azokat a köztestületeket, ahol a mögöttük álló egyesület megszőnt. Ehhez jogi 
segítséget kért. A kiküldött koncepcióhoz – melynek ügyében további egyeztetı tárgyalás 
szükséges – csak 2 megyei szövetség küldött véleményt, kéri ebben az OT tagjainak további 
segítségét. 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
2. Udvardi Sándor, a Létesítményi Tőzoltó Tagozat elnöke ismertette a tagozat ez évi 
mőködését, és kérte az Országos Tanácsot, hogy a tagozat jövı évi költségvetését növelje meg.  
Kurgyis János hozzászólása:  
- olyan versenyszámot is szeretne a létesítményi tőzoltók részére, ahol nem kellene 
felszerelésként gépjármőfecskendı, 
- egy napos verseny kellene, mivel a több napos versenyre nem tudnak elmenni a létesítményi 
tőzoltóságok. 
Más hozzászólás nem volt. 
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3. Mihály János, a Verseny Tagozatról adott tájékoztatót. Megköszönte a nagy létszámban 
megtartott versenyhez a megyék támogatását, külön kiemelte Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
támogatását. Elmondta azt is, hogy már külföldrıl is érdeklıdnek a versenybírói képzés iránt. 
A tőzoltó versenyek támogatását kérte a tagoktól.  
Kérdés, hozzászólás nem volt.  
 
4. Kelemen Zsolt az Ifjúsági Tagozatról tartott tájékoztatót. Elmondta, hogy még mindig 
keresik a megfelelı tagozatvezetıt. 
Eredményként értékelte, hogy az OKF-fel megfelelı lett az információáramlás.  
Elindult az ifjúsági tőzoltók nevelése, de egységes módszer kellene.  
Mihály János javaslata: az ez évben megmaradt 500 ezer Ft-ot a jövı évi ifjúsági versenyre 
kellene fordítani. 
 
5. Györgyfi Sándor, a Hagyományırzı Tagozat elnöke összefoglalta a tagozat tevékenységét: 
évente két alkalommal rendeztek bajnokságot, egységes szabályrendszerrel. Tájékoztatta az 
OT-t lemondása okairól. 
Javasolja Béres Ferencet a tagozat elnökének megválasztani. 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
OT a tagozatok beszámolóit egyhangúlag elfogadta. 
 
3. napirendi pont:  
A MTSZ Felügyelı Bizottság elnöke, Farkas László tájékoztatta a tagokat az éves 
tevékenységükrıl, különös tekintettel az iroda  hatékonyság vizsgálatáról. 
Gombor István irodavezetı tett néhány észrevételt: - az elkövetett hibák részben 
tájékozatlanságból, részben az Alapszabály és SZMSZ túlszabályozottságából adódtak. 
Véleménye szerint célszerő lett volna egyeztetni a Felügyelı Bizottságnak az irodával, a 
pontosabb információkhoz jutás érdekében 
Hangsúlyozta, hogy a hibákat, ill. nézetkülönbségeket tárgyilagosan, a helyükön kell kezelni. 
Kelemen Zsolt alelnök hozzászólásából hasonló problémákról beszélt a pályázati kiírással 
kapcsolatosan. 

Elnök véleménye szerint, ha az FB jegyzıkönyve FB elnök kérésére felkerül a honlapra, 
akkor az elnökség állásfoglalását is közzé kell tenni.  

Kovács Sándor BAZ Megyei Elnök javaslata: kapja meg minden megyei szövetség az FB 
jegyzıkönyvét és az elnök válaszát, a tisztánlátás miatt. 

Miakich Gábor Pest Megyei elnök javaslata: ha megjelenik a jegyzıkönyv, magyarázattal 
együtt jelenjen meg, elkerülendı a félreértéseket. 

OT határozata: rövid úton emailon ki kell küldeni az FB jegyzıkönyvét és a választ a tagok 
részére, és a beérkezett vélemények alapján lesz döntés a továbbiakról. 

 
4. napirendi pont:  
A 2010. évre vonatkozó költségvetési tervezet elıterjesztése  

Cseh Istvánné gazdasági vezetı ismertette a fıbb költségvetési irányszámokat. 

Több hozzászólás után a következı határozat született: 
OT határozat: 1 tartózkodással és 1 ellenszavazattal a bemutatott költségvetési tervezetet a 
kiadási és bevételi összeggel elfogadták az OT tagjai, de a részletes indoklással a 2010. évi 
elsı OT ülés fogja véglegesíteni. 
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5. napirendi pont: 
A 2009. évre biztosított költségvetési támogatás pályázati úton történt hozzáférésének 
értékelését Cseh Istvánné gazdasági vezetı ismertette. 
Javaslata: közös szabályozásra lenne szükség az OKF-fel. 
Lévai Kálmán alelnök: mindenki készítse el az elmúlt évek tapasztalatai alapján a pályázatát a 
gyorsabb ügyintézés miatt. 
Elnök bejelentette, hogy az ez évi gyors ügyintézést levélben köszönte meg az OKF 
fıigazgatójának.  
 
Más javaslat, kérdés nem volt. 
 
6. napirendi pont: 
Az MTSZ elismerési rendje tervezetét Gombor István irodavezetı terjesztette elı. 

Ismertette a Balázs László megyei elnök által készített tervezet módosításának indokait:  

- mindenhol törölték azt a részt, ahol pénzjutalom van, tekintettel a költségvetésre.  

- A gróf Széchenyi Ödön plakett a második legmagasabb kitüntetés lesz, 

- A MTSZ Érdemrend helyett az érdemkereszt szót javasolja, de ennek „gyártó mintája” 
2M Ft körül várható, 

- A gróf Széchenyi Ödön emlékplakett hátuljára hiánypótlásként javasolja az 
adományozó nevét feltüntetni. 

Javasolja, hogy mindenki az észrevételét küldje be az irodának, így a következı OT tudja 
szentesíteni azt. 

 

7. napirendi pont: 

Az Alapszabály és SZMSZ módosítás  elıterjesztését Gombor István irodavezetı és Dömök 
Zsuzsanna pártoló tag tette meg. 

Kihangsúlyozta, hogy a Szövetség szabályai túl bonyolultak, lassítják és nehezítik az 
ügyintézést, ezért is fontos a módosítás. 

Javaslata (hivatkozva Balázs László írásos észrevételeire is), hogy a napirendi pont 
tárgyalását halasszuk el a következı OT ülésre, ahol azt a megfelelı indoklással is ellátva és 
elıkészítve, a soron következı OT ülés tudja lezárni érdemben.  

Dömök Zsuzsanna is ismertette a póttag választásával és a minısített többséggel kapcsolatos 
javaslatait. 

OT határozata: az Alapszabály és SZMSZ módosítást az iroda indoklással ellátva a következı 
OT ülés elıtt 20 nappal küldje ki. 

 
8. napirendi pont: 
Egyebek:  
 
Az Önkéntes Tőzoltó Egyesületi és a Hagyományırzı Tagozat elnökének pótlása 
Banka Emánuel javasolta Hodut Jánost az Önkéntes Tőzoltó Egyesületi tagozat elnökének, 
aki röviden bemutatkozott az OT tagjainak. 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
Határozat: OT tagjai egyhangú szavazással elfogadták Hodut Jánost a tagozat elnökének. 
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A Hagyományırzı Tagozat elnökének Györgyfi Sándor javasolta Béres Ferencet, aki röviden 
bemutatkozott az OT tagjainak. 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
Határozat: OT tagjai egyhangú szavazással elfogadták Béres Ferencet a tagozat elnökének. 
 
Gombor István irodavezetı a munkatervhez és a Küldöttközgyőlés ill. OT ülések 
megtartásához kért helyszínekre javaslatokat. 
 
Jelezte, hogy a jövı évi Flórián Napra egyenlıre Pásztó felajánlása érkezett – várja a további 
javaslatokat. 
 
Elnök tájékoztatta az OT ülésen megjelenteket, hogy az MTSZ a jövı évben 140 éves 
évfordulója kapcsán a helyszínre jó döntést kell hozni. 
 
A Verseny Tagozat vezetıje, Mihály János arra kérte OT-t, hogy döntsék el, megtartsák-e 
2010-ben a versenyt, figyelemmel a költségvetésre?  
 
Határozat: OT tagjai a versenykiírást egyhangúan elfogadták, és döntést hoztak arról, hogy a 
nevezési díj nem lesz benne a kiírásban. 
 
A Választási Bizottság elnöke, Cziva Oszkár felhívta a figyelmet arra, hogy a 
mandátumigazolások beérkezésének ideje 2009. december 15.  
 
 
Elnök egyéb kérdés, észrevétel hiányában az ülést berekesztette. 

Kmf. 
 

 
 

dr. Bende Péter tőzoltó vezérırnagy 
Magyar Tőzoltó Szövetség 

elnöke 

 
 

 
Forrai Márta 

jegyzıkönyvvezetı 
 

 
Hitelesítık: 
  
 
 
 
                       Banka Emánuel                                                           Kelemen Zsolt 
                              alelnök                                                                      alelnök 
 


