
Jegyzőkönyv 
 
 
Készült: 2009. február 27-én, Tolnán, a Kaszárnya u. 7. sz. alatti Hotelben.  
 
Tárgy: Magyar Tűzoltó Szövetség Országos Tanács ülése. 
 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint. (1. sz. melléklet) 
 
 
Elnök megállapította a határozatképességet 23 fővel,és a napirendi pontok elé javasolta a 
Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség bemutatkozását. Jegyzőkönyvvezetőnek javasolta Gombor 
István irodavezetőt (aki röviden bemutatkozott OT tagjainak), hitelesítőnek Kelemen Zsoltot.  
OT tagjai egyhangú szavazással elfogadták a napirendi pontokat. 
 
1. napirendi pont: 
 
Gergelics István, a Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke beszámolt a megyei szövetség 
munkájáról. 
 
2. napirendi pont: 
 
Elnök tájékoztatott a két testületi ülés közötti munkáról. 
Hozzászólás, kérdés nem volt. 
 
3. napirendi pont: 
 
 A MTSZ 2009. évi munkatervet Gombor István irodavezető szóban kiegészítette: 
- a tervezetet elnökség már alaposan megvitatta, 
- alapelv, hogy minél többet legyünk a tagszervezeteknél,  
- ez évben még Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Komárom megye vállalta a 
helyszínt, 
- elnökségi ülések az irodán lesznek megtartva. 
 
Hozzászólások: 
 
Balázs László:  
- elismerések rendjének tárgyalása ne legyen a munkatervben, nincs rá pénz, 
- indokolt az iroda működésének hatékonyság vizsgálata október 15-ig, 
- Magyar Tűzoltó internetes lapra ugyanez vonatkozik, 
- külföldi kapcsolattartáshoz egy fogadási – kiutazási terv készítését hiányolja, 
- saját feltételrendszer javítása, hatékonyabb együttdolgozást vár a tagszervezetekkel.  
 
Busa János hozzászólása: a megyei rendezvényeket a Tűzoltó Naphoz kellene igazítani, ennek 
dátumát hiányolja a munkatervben. 
 
Elnök válasza: 
- elismerések rendje: különböző szponzori támogatásokat próbál MTSZ szerezni, ami a 
költségvetésben szerepel, az a rendelkezésre álló pénzösszeg, 962 ezer forintot kapott MTSZ 



egy megállapodás alapján, (Sam a tűzoltó c. gyerekkönyv forgalmazójától és kiadójától), az 
elismerések rendjére is szeretnének forrást szerezni,  
- hatékonyság vizsgálattal egyetért.  
 
- Tűzoltó Nap: még bizonytalan a dátum, mihelyt fix lesz, tájékoztatás megy. 
- fogadási – kiutazási terv: megoldható, habár nem tudunk előre minden külföldi meghívásról, 
rendezvényről.  
 
Darázs Sándor:  
- ha nincs lehetőségünk jutalmazásra, keressük meg azokat a lehetőségeket, ahol ez 
megoldható.  
  
Döntés:  
- elismerések rendje ne legyen a munkatervben: 3 igen, 20 nem, 0 tartózkodással, OT tagjai 
elvetették a javaslatot.  
- Iroda és internetes lap hatékonyság vizsgálata 2009. októberi határidővel (elnökség hozzon 
létre bizottságot): 22 igen, 1 nem, 0 tartózkodással javaslat elfogadva. 
- fogadási - kiutazási terv szerepeljen a munkaterv mellékleteként: 22 igen, 1 tartózkodással, 0 
nem szavazattal, javaslat elfogadva. 
 
4. napirendi pont: 
 
Költségvetés tervezetében a tavalyi évhez képest a változásokat ill. az elnökség javaslatát 
Cseh Istvánné gazdasági vezető ismertette. 
 
Hozzászólások:  
 
Udvardi Sándor:  
- miért csak 100 ezer forint a létesítményi tagozat éves támogatása?  Ha ez az összeg marad, 
akkor lemond a tagozat vezetéséről, 
- a 150 ezer forintot tagdíjat soknak találja a fix 600 ezer forinthoz képest, amit kaphat egy 
megyei szövetség, 
- a pártoló tagsági díjat kevésnek találja. 
 
Javaslata: 10 % legyen a tagdíj (a kapott juttatás mértének 10 %-a), a tagozat részére 500 ezer 
forintot szeretne.  
 
Kelemen Zsolt: 
Javaslata:  
- legyen maradvány minimum 5 millió forint értékben,  
- költségvetés átlátható legyen és a tagszervezetekre összpontosítson, 
- későn jutnak az egyesületek a pályázati pénzhez, 
- 12 millió forintot úgy kapjanak a megyék, hogy feladatot teljesítenek,  
- bérköltséget soknak találja, nem fogadja el a 4 x 160 ezer forintot, 3 fő helyett 2 fő és 2 fél 
állás legyen,  
- internetes újság finanszírozását is soknak találja.  
 
Elnök válaszában elmondta, hogy elnökségi ülésen minden egyes tételt soronként szavaztak 
meg, ez került OT elé. Konkrét, szavazásra alkalmas észrevételeket kér.  
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Kelemen Zsolt 3 x 160 ezret javasol. 
 
Elnök elfoglaltsága miatt átadta a levezető elnöki tisztséget Lévai Kálmán alelnöknek. 
 
Farkas László FB elnök: 
- a MTSZ nem az elnökségből áll, hanem a tagszervezetekből, 
- sok az iroda költsége, 
- ne az OKF döntse el a pályázatokat, 
- iroda bérköltsége csökkenjen 4 millió 50 ezerrel, a fejezeti kezelésű előirányzat 5 millió 400 
ezer forinttal, durván 9 és millió forinttal, amely összeg kerüljön a megyei szövetségekhez. 
 
Javasolja, hogy a megyei szövetségeknek ne kelljen pályázni, hanem a megyei szövetségek 
egy az egyben kapják meg az átcsoportosított összeget és számoljanak el vele. Kéri az 
elnököt, hogy javaslatát szavaztassa meg.  
 
Balázs László:  
- pályázati kiírásban meg kell határozni, hogy 50 %-ot működésre, 50 %-ot rendezvény 
szervezésre, ifjúsági táborokra, önkéntes tűzoltó képzésére kell fordítani. 
 - az iroda működését fenn kell tartani, a csökkentéssel egyetért.  
- tagdíj 100 ezer forint legyen, úgy, hogy a megyei szövetségek megkapják az 1, 2 millió 
forint  támogatást. 
- a Magyar Tűzoltó internetes lapot integrálni kell a honlapba, mint bővítményt, erre havi 150 
ezer forintot javasol.  
 
Kurgyis János: 
- mikor mire kell pályázni, és mikor kapja meg? 
- Úgy tudja, OT már határozatot hozott a 10 %-os tagdíjra, 
- javasolja, hogy az irodán 2 fő és 2 mellékállás legyen és a maradék összeg a megyékhez 
kerüljön.  
 
Banka Emánuel hozzászólásában a pályázatokról mondott néhány információt, javasolta 
elhalasztani a költségvetés elfogadását.  
 
Dénes Károly:  
- azt kell eldönteni, mik azok a konkrét sorok, amikhez ragaszkodni kell, ne pályáztassunk.  
- meg kell határozni, mennyi legyen az iroda kiadásának fő összege.  
 
Kelemen Zsolt: 
- differenciálni kell a megyék között a pályázatoknál,  
- 2 fő és 2 félállás kell, 
- tagozatokra 400 ezer Ft-ot kell fordítani, 
- 12 x 240 ezer Ft-ot pedig a Magyar Tűzoltóra ill. a honlapra. 
 
Mihály János: 
- figyelembe kell venni a korábbi OT döntéseket a módosításoknál.  
- Egyetért azzal, hogy van ahol csökkenteni kell,  
- nem javasolja a pályáztatást, 
- Verseny Tagozatnak elég a 100 ezer Ft, a többi tagozatnál javasolja megemelni. 
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Lévai Kálmán alelnök: 
- a bevételből javasolja a kiindulást, 
- elő kellett volna készíteni a költségvetés tárgyalásához egy projektort, hogy mindenki 
láthassa, mi történik, ha változtatnak egy összeget, e nélkül követhetetlenek a változások. 
- szünetet rendel el. 
10 perc szünet után:  
Elnök visszaérkezve az ülés levezetését átvette. 
 
Gombor István javasolta, hogy amiben lehetséges, döntsön most az OT. 
 
Elnök feltette szavazásra a javaslatot, hogy ne most, hanem a következő OT ülésen szülessen 
a költségvetésről döntés. 
 
Döntés: 5 igen szavazat, 18 nem szavazat, 0 tartózkodás mellett javaslat elutasítva. 
 
Döntés: Ifjúsági és Létesítményi tagozat támogatása 500 000 Ft, egyhangúlag elfogadva. 
 
Döntés: Magyar Tűzoltó internetes lap költsége 4,2 millió forintról csökkentve 1,92 millió 
forintra 12 igen, 9 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadva. 
 
Döntés: iroda működésére egyhangúlag 13,086 millió forintot szavazott meg OT. 
 
Döntés: iroda munkabérre 6 920 millió Ft. OT egyhangúlag megszavazta. 
 
Döntés: egyhangú szavazással 5,4 millió forint tartalék maradjon. 
 
Döntés: megyei tűzoltó szövetségek támogatása egy összegben, differenciálás nélkül 1,2 
millió Ft legyen. 22 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadva. 
 
5. napirendi pont: 
 
Banka Emánuel ismertette az önkéntes tűzoltó egyesületek pályázataival kapcsolatos 
teendőket, elvárásokat. 
 
6. napirendi pont: 
 
Lévai Kálmán ismertette a Tűzoltó Napi megállapodást a társszövetségekkel, ismertette a 
helyszínt (Kecskemét), a technikai részleteket.  
 
7. napirendi pont: 
 
Banka Emánuel röviden ismertette a MTSZ Tűzvédelmi koncepció alapelveit. 
Kérte, hogy az ezzel kapcsolatos kérdéseket, elképzeléseket a tagok küldjék el az irodának ill. 
neki személyesen március 5-ig. 
 
8. napirendi pont: 
 
A CTIF Dunamenti Országok Szakmai Bizottság március 20-22. között tartandó budapesti 
üléséről Dr. Bleszity János tartott tájékoztatót. 
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9. napirendi pont: 
 
Az MTSZ-OKF közötti együttműködési megállapodásról Lévai Kálmán tartott tájékoztatást. 
 
10. napirendi pont: 
 
Az önkéntes tagozat elnökének megválasztását Banka Emánuel terjesztette elő Törőcsik 
Tamás személyében (Jászalsószentgyörgy ÖTE elnöke). 
 
Döntés: 2 fő tartózkodással, 20 igen szavazattal elfogadva az Önkéntes Egyesületi Tagozat 
elnökének.  
 
 
 
 
11. napirendi pont: 
 
Egyebek 
 
Elnök tájékoztatott a 2009. március 3-án tartandó HÖTOSZ-LÖTOSZ- MTSZ közös 
vezetőségi ülésről, valamint a 2009. március 5-én, az Önkormányzatiság a tűzvédelemben 
címmel a HÖTOSZ-szal tartandó rendezvényről.  
 
Több hozzászólás nem volt, elnök megköszönte a vendéglátást, a részvételt, és az ülést 
bezárta. 
 

Kmf. 
 
 
 
 

 
 

 
dr. Bende Péter tűzoltó vezérőrnagy 

Magyar Tűzoltó Szövetség 
elnöke 

 
 

 
Gombor István 

jegyzőkönyvvezető 
 

 
 
 
Hitelesítő: 
  
 
 
 
 
Kelemen Zsolt 
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 MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 
H-1101. Budapest, Kerepesi út 47-49. 

Telefon: 00 36 1 433-4001; BM-telefon: 26217 
Fax: 00 36 1 433-4002; BM-fax: 26246 

Web: www.mtsz-firefa.hu ; E-mail: office@mtsz-firefa.hu 
Szám:1- 3/2009 

 

Magyar Tűzoltó Szövetség Országos Elnökség tagjainak,  
MTSZ Országos Tanács tagjainak,  
MTSZ Bizottságok elnökeinek, 
MTSZ Tagozatok elnökeinek, 
Dr. Tatár Attila tű. altábornagy úrnak, OKF főigazgatójának, 
Rajnai Zsolt tű. alezredes úrnak, HÖTOSZ elnökének, 
Balog László úrnak, LÖTOSZ elnökének, 
Kajsza Zoltán úrnak, HTFSZ elnökének, 
Nagy Gábor nyá. tű. alezredes úrnak, FTSZ elnökének, 
Hevesi Antal úrnak, pártoló tagnak, 
Kiss A. János úrnak, Magyar Tűzoltó főszerkesztőjének 
Dobson Tibor úrnak, szóvivőnek 

Székhelyükön 
 

 
Tisztelt Munkatársaim! 

  
 
 
        A Magyar Tűzoltó Szövetség Országos Tanács ülését 2009. február 27-én, pénteken 
10.00 órai kezdettel tartjuk meg  Tolna,  Kaszárnya u. 7. sz. alatti Hotelben az alábbi 
napirendi pontokkal: 
 

1. Tájékoztató a választás óta végzett munkáról 
Felelős: dr. Bende Péter 
 
2.  A MTSZ 2009. évi munkaterv előterjesztése 
Felelős: dr. Bende Péter 
 
3. A MTSZ 2009. évi költségvetése, tagdíja és pártoló tagsági hozzájárulása, előterjesztése 
Felelős: Kelemen Zsolt, Cseh Istvánné 
 
4.  Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek, a megyei, budapesti tűzoltó szövetségek és a MTSZ 
működésének támogatására kiírt pályázat 
Felelős: Banka Emánuel, Cseh Istvánné 
 
5. A 2009. évi Tűzoltó Nap megemlékezésével kapcsolatos feladatok 
Felelős: dr. Bende Péter 
 
6. A MTSZ tűzvédelmi koncepciója alapelvei (2009-2012) 
Felelős: Banka Emánuel 
 
7. A CTIF Dunamenti Országok Szakmai Bizottság március 20-22. között tartandó 
budapesti ülése 
Felelős: Dr. Bleszity János, Békés János 

http://www.mtsz-firefa.hu/


 
8. Tájékoztatás az MTSZ-OKF közötti együttműködési megállapodásról 
Felelős: Lévai Kálmán 
 
9. Az önkéntes tagozat elnökének megválasztása 
Felelős: Banka Emánuel 
 
10. Egyebek 

 
 
 
 Az OT ülésre tisztelettel meghívom.  
 
 
Budapest, 2009. február 12. 
 
 
 
 
 

Üdvözlettel: 
 
 
 
 
 

dr. Bende Péter sk. 
tűzoltó vezérőrnagy 

Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke 
 
 
Melléklet: -1.  munkaterv 
                 - 2. költségvetés 
                 - 3. Tűzoltónapi megállapodás 
                 - 4. Tűzvédelmi koncepció alapelvei 
                 - 5. MTSZ-OKF együttműködési megállapodás tervezet 
                 - 6. Térkép 
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Tájékoztató az uj Elnökség eddig  végzett munkájáról 

 
 
     -    Két alkalommal tartottunk elnökségi ülést ,( jan. 16-án és febr. 10.én), alapvetően a 
munkaterv és a költségvetés előkészítése tárgyában, 

 
- a másik két tűzoltó szövetség elnökeivel januárban találkozót tartottunk ,ahol az 

együttműködés részleteiről tárgyaltunk, 
 
- megállapodás  született a  másik két szövetséggel közösen az idei országos 

rendezvényekkel kapcsolatban. Az első közös előkészítő tárgyaláson Lévai Kálmán 
alelnök vett részt. 

-  
- A CTIF dunamenti  Országok. Találkozó előkészítése megkezdődött, (helyszíni 

bejárás Pécelen) 
 
- az OKF főigazgatójánál járt az uj elnökség, ahol a 2009 év aktuális közös feladatairól 

állapodtunk meg, 
 
- ÖM államtitkáránál, Jauernik Istvánnál Banka Emánuellel és Gombor Istvánnal           

( pályázati összegek hozzáférésének meggyorsítása, MTSZ és önkéntes tűzoltó 
egyesületek további állami támogatása ) 

 
Január 21-én a Tűzoltó Verseny Tagozat ülést tartott Budapesten a szövetség irodájában 
 
Január 24-én az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagozat elnöke, Banka Emánuel, Dénes Károly 
és Törőcsik Tamás megbeszélést tartottak Budapesten az irodában a tagozat további 
tevékenységéről és a koncepció további feladatairól, az alapkérdésekről 
 
Február 24-én Elnöki részvétel a  MÖOSZ  közgyűlésén. 
 
Február 25.-én  ismét egyezetés  az ÖM –ben Jauernik István államtitkárnál, 
 
A március 3.-i közös elnökségi ülés előkészítése,Siófok, 
 
Jogszabály módosítás véleményezése,(Tűzvédelmi megfelelőségi tanusítvány) 
 
A HÖTOSZ-al közösen március 5.-ére szervezett  Országos Konferencia 
előkészítése,(Önkormányzatiság a Tűzvédelemben Címmel) 
 
Az Önkormányzatok többi Országos Szövetségeinél bejelentkezés a kapcsolatfelvételre, (5) 
 
Részvétel az OKF évértékelő értekezletén,(febr. 24.-én Kelemen Zsolt) 



Szám:   /2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Magyar Tűzoltó Szövetség 
2009. évi 

Munkaterve 
 

( tervezet ) 
 

Budapest 
2009. 
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Bevezető 

 
A Magyar Tűzoltó Szövetség 2009. évi munkatervének célkitűzései: 
- a szövetség törvényes működése az eddig, testületi üléseken jóváhagyott szabályoknak 
megfelelően, 
- a szabályozás felülvizsgálata, módosítási javaslatok megvitatása, testületi üléseken a 
szükséges változások elfogadása,  
- az elmúlt évi munkáról, gazdálkodásról és a közhasznúsági beszámolóról szóló jelentések 
testületi ülésen történő megvitatása és elfogadása,  
- a tárgyévben tervezett munka megfogalmazása, testületi ülés elé terjesztése, az elfogadott 
feladatok maradéktalan, színvonalas elvégzése, 
- a rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának megtervezése, a terv megvitatása, 
egyeztetések lefolytatása, a pénzeszközök minél előbb való eljuttatása a címzetteknek, 
- az elmúlt évi pénzeszközök felhasználásának, elszámolásának értékelése, 
- a következő év feladatainak megtervezéséhez szükséges előkészítő munka meghatározása, 
- a megyei tűzoltó szövetségek támogatása, az érdekképviselet erősítése.  
 
A 2009. évi rendezvények: 
- a megvitatott és elfogadott munkaterv ülésrendjének megfelelően a testületi ülések 
előkészítése és megtartása, 
- a CTIF Dunamenti Országok Szakmai Bizottság budapesti ülésének előkészítésének segítése 
és a bizottsággal együtt való lebonyolítása 2009. március 20-22. között, 
- a 2009. évi Tűzoltó Nap megtartásával összefüggő egyeztetések megtartása, a rendezvény 
előkészítése, megtartása és értékelése, 
- a 2009. április 24-25-én megtartandó versenybírói képzés előkészítése és értékelése, 
- a 2009. július 3-5. között Sárospatakon tervezett III. Országos Hagyományos Tűzoltó 
Verseny előkészítése, megtartása és értékelése, 
- a 2009. július 19-26. között Ostravában megrendezendő Tűzoltó Olimpián történő részvétel 
előkészítése, a rendezvény értékelése, 
- a XIII. Szakmai Szimpózium megtartása 2009. október 2-4. között az önkéntes és 
létesítményi tűzoltó parancsnokok, az önkéntes tűzoltó egyesületek elnökei, parancsnokai 
részére, 
- a szóvivői tanfolyam megtartása a hivatásos önkormányzati, önkéntes, létesítményi 
tűzoltóságok, az önkéntes tűzoltó egyesületek, a megyei, budapesti tűzoltó szövetségek résére. 
 
A Magyar Tűzoltó Szövetség a 2009. évi tevékenysége során továbbra is kiemelt figyelmet 
szentel az együttműködésre minden olyan állami és társadalmi szervvel, szervezettel, 
magánszeméllyel, aki érdekelt abban, hogy a Magyar  Köztársaságban a mindennapi tűzoltási, 
műszaki mentési tevékenység elvégzésével járó rendszert és az esetleges katasztrófák 
bekövetkezése estén szükséges együttműködést úgy alakítsuk, hogy az gyors, hatékony, 
szakszerű, takarékos, területenként azonos színvonalú legyen, a legkevesebb kárral járjon, az 
emberi életet és egészséget ne veszélyeztesse.  
 
Törekszik arra, hogy a tűzoltói munkát végző hivatásos szolgálati viszonyban lévő 
munkatársaink  ( HÖT állomány, az ÖT alkalmazásában álló illetménnyel rendelkező és a LT 
meghatározott állománya ) a színvonalas tevékenységhez szükséges anyagi és tárgyi 
feltételekkel – a szakmát gyakorló szakemberek véleményének figyelembevételével 
kialakított – módon és mennyiségben, akár időben ütemezett formában is egy belátható időn 
belül rendelkezzenek.  
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Tovább folytatja azt a munkát, ami azt a célt szolgálja, hogy a tűzoltó feladatot vállaló 
önkéntes tűzoltók helyzetének alakításánál az ebben érdekeltek a tevékenység végzéséhez 
szükséges feltételrendszerrel – akár ütemezett módon is és az abban érintett szakemberek 
véleményének figyelembe vételével kialakított norma alapján – rendelkezzenek ( települések 
veszélyességük alapján történő besorolása és az önkéntes tűzoltó egyesületek részére a helyi 
tűzoltási, műszaki mentési és egyéb feladatok önálló végrehajtásához szükséges minimális 
feltételrendszer megállapítása ) 
 
A rendelkezésre álló feltételeknek megfelelően lehetőséget teremtünk arra, illetőleg keressük 
azokat a lehetőségeket, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek önkéntes munkát végző tagjai az 
eddiginél hatékonyabb támogatást, több esetben nyilvánosságot és erkölcsi elismerést 
kapjanak. Az ilyen tevékenységet végzők olyan kedvezményekkel rendelkezzenek, amely a 
nemzetgazdaság helyzetétől függő központi, illetőleg az érintett önkormányzat lehetőségeitől 
függő motivációs tényező.  
 
Szükségesnek tartjuk a társszövetségekkel való együttműködés keretében az ifjúság 
bevonásával, nevelésével, felkészítésével kapcsolatosan egy közös program megvalósítását 
(hasonlóan az osztrák „Betlehemi láng” ill. a CTIF kidolgozott anyagához). 
AZ MTSZ az egyenrangú partneri együttműködés keretében mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a három Szövetség közös koncepciót alkosson a magyar tűzvédelem 
távlatairól. 
 
Indokoltnak tarjuk és együttműködünk minden olyan szakmai érdekképviseleti szervvel, 
szervezettel, amelyek egyetértenek a szakmai érdekképviselet szükséges működésének 
jogszabályban történő rögzítésével, a működéshez szükséges feltételrendszer biztosításával. 
 
Értékes hagyományainkhoz igazodva törekszünk arra, hogy a szomszédos országokkal való 
tűzoltói együttműködés, a közös munka színvonala, hatékonysága, a határ mentén működő 
tűzoltói szervezetek egymást segítő, lehetőleg egységes működését szolgáló rendszer, a 
tevékenység nemzetközi elismerésének célját is szolgálja. A tűzoltói munkát érintő 
nemzetközi szervezetekben folytatjuk eddigi tevékenységünket. 
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Ülésrend 
 
 

I. Küldöttközgyűlés 
 

Április 4. szombat 
Helye: Budapest 
Napirendi pontok. 

1. A MTSZ 2008.évi tevékenységéről szóló beszámoló 
Felelős: dr. Bende Péter 
2. A MTSZ 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
Felelős. Cseh Istvánné 
3. A MTSz felügyelő bizottságának beszámolója 
Felelős: Farkas László 
4. A MTSZ Alapszabályzatának módosítási javaslata 
Felelős: Balázs László 
5. A MTSZ közhasznúsági jelentése 
Felelős: Cseh Istvánné 
6. Egyebek 

 
II. Országos Tanács ülések 

 
Február 27. péntek 
Helye: Tolna megye, Tolna, Telena Hotel 
Napirendi pontok 

1. Tájékoztató a választás óta végzett munkáról 
Felelős: dr. Bende Péter 
2.  A MTSZ 2009. évi munkaterv előterjesztése 
Felelős: dr. Bende Péter 
3. A MTSZ 2009. évi költségvetése, tagdíja és pártoló tagsági hozzájárulása, előterjesztése 
Felelős: Kelemen Zsolt, Cseh Istvánné 
4.  Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek, a megyei, budapesti tűzoltó szövetségek és a MTSZ 
működésének támogatására kiírt pályázat 
Felelős: Banka Emánuel, Cseh Istvánné 
5. A 2009. évi Tűzoltó Nap megemlékezésével kapcsolatos feladatok 
Felelős: dr. Bende Péter 
6. A MTSZ tűzvédelmi koncepciója alapelvei (2009-2012) 
Felelős: Banka Emánuel 
7. A CTIF Dunamenti Országok Szakmai Bizottság március 20-22. között tartandó 
budapesti ülése. 
Felelős: Dr. Bleszity János, Békés János 
8. Tájékoztatás az MTSZ-OKF közötti együttműködési megállapodásról 
Felelős: Lévai Kálmán 
9. Az önkéntes tagozat elnökének megválasztása 
Felelős: Banka Emánuel 
10. Egyebek 
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Március 24. kedd 
Helye: Nyíregyháza 
Napirendi pontok 

1. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett munkáról 
Felelős: dr. Bende Péter 
2. A XIII. Szakmai Szimpózium, a megyei, budapesti tűzoltó szövetségek, a hivatásos 

önkormányzati, az önkéntes (köztestületi), az önkéntes tűzoltó egyesületi és a 
létesítményi tűzoltóságok szóvivői részére tartandó képzés feladatai  

Felelős: Gombor István, Dobson Tibor   
3.  A MTSZ 2008. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
Felelős: dr. Bende Péter 
4.  A MTSZ 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
Felelős. Cseh Istvánné 
5.  A MTSZ Alapszabályzatának módosítási javaslata 
Felelős: Balázs László 
6. A MTSZ és a HÖTOSZ, LÖTOSZ által készítendő szakmai elképzelés, koncepció 
helyzete. 
Felelős: Banka Emánuel 
7. Tájékoztató a Tűzoltó Olimpia ( 2009. július 19-26., Ostrava ), a III. Országos 
Hagyományos Tűzoltó Verseny ( 2009. július 3-5., Sárospatak ) és az április 24-25-én 
megtartandó versenybírói felkészítés előkészítéséről. 
Felelős: Mihály János, Kovács Sándor, Békés János 
8. Egyebek. 

 
Szeptember 22. kedd 
Helye: Bács-Kiskun megye 
Napirendi pontok 

1. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett munkáról. 
Felelős: dr. Bende Péter 
2. A MTSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 
Felelős: Balázs László 
3. A MTSZ honlapja és a Magyar Tűzoltó szerepe a szövetség működésében. 
Felelős: Gombor István, Kis A. János 
4. Tájékoztató a Tűzoltó Olimpián és a III. Országos Hagyományos Tűzoltó Versenyen 

való részvételről. 
Felelős: Mihály János, Kovács Sándor, Gombor István, Békés János 
5. A MTSZ által adományozható elismerési rendszer értékelése, javaslat az elismerési 

rendszer módosítására, kiegészítésére. 
Felelős: Balázs László 
6. A MTSZ által megkötött együttműködési megállapodások helyzetének értékelése, 

javaslatok az értékelés alapján.  
Felelős: Lévai Kálmán 
7. Az MTSZ által javasolt beosztási jelzések és az egységes egyenruhára vonatkozó 

tájékoztatás 
Felelős: Banka Emánuel 
8. Egyebek 
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December 1. kedd 
Helye: Komárom-Esztergom megye 
Napirendi pontok 

1. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett munkáról. 
Felelős: dr. Bende Péter 
2. A  XIII. Szakmai Szimpózium értékelése. 
Felelős: dr. Bende Péter, Gombor István 
3. A MTSZ tagozatvezetőinek tájékoztatása az éves munkáról. 
Felelős: tagozatvezetők 
4. A MTSZ Felügyelő Bizottság elnökének tájékoztatása az éves tevékenységükről. 
Felelős: Farkas László 
5. A 2010 éves költségvetési tervezettel kapcsolatos eddigi munka és a további feladatok. 
Felelős: dr. Bende Péter, Gombor István 
6. A 2009. évre biztosított költségvetési támogatás pályázati úton történt hozzáférésének 

értékelése. 
Felelős: Cseh Istvánné 
7. Egyebek. 

 
III. Elnökségi ülések 

Február 10. kedd 
Helye: Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 
Napirendi pontok 

1. Tájékoztató a választás óta végzett munkáról 
Felelős: dr. Bende Péter 
2.  A MTSZ 2009. évi munkaterve 
Felelős: dr. Bende Péter 
3.  A MTSZ 2009. évi tagdíja és pártoló tagsági hozzájárulása 
Felelős: Kelemen Zsolt, Cseh Istvánné 
4.  A MTSZ 2009. évi költségvetésének tervezete 
Felelős: Cseh Istvánné 
5.  Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek, a megyei, budapesti tűzoltó szövetségek és a MTSZ 
működésének támogatására kiírt pályázat elkészítésének helyzete, az ebből adódó 
feladatokra javaslat. 
Felelős: Cseh Istvánné 
6. A 2009. évi Tűzoltó Nap megemlékezésével kapcsolatos feladatok 
Felelős: dr. Bende Péter 
7.  A MTSZ tűzvédelmi koncepciója (2009-2012) alapjainak előterjesztése 
Felelős: Banka Emánuel 
8. A CTIF Dunamenti Országok Szakmai Bizottság március 20-22. között tartandó 
budapesti ülése. 
Felelős: Békés János 
9. A MTSZ elnökségének tagjai között javasolt munkamegosztás. 
Felelős: dr. Bende Péter 
10. A MTSZ-OKF közötti együttműködési megállapodás tervezet előterjesztése 
Felelős: Lévai Kálmán 
11. A MTSZ-OKF között 2009. január 30-án megtartott egyeztető tárgyaláson készített 

emlékeztető feladatainak és a faladatok végrehajtásáért felelős személyek 
meghatározása. 

Felelős: dr. Bende Péter 
12. Egyebek 
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Március 3. kedd Közös elnökségi (MTSz-LÖTOSz-HÖTOSz) 
Helye: Siófok, Piknik panzió 
Közös ügyeink egyeztetése, többek között:  
- a közös koncepció kialakításának menete, 
- egyenruházat, beosztási jel, igazolvány közös egyeztetése, 
- önkormányzati tűzvédelem ügye, 
- ifjúsági tűzoltó program közös kialakítása. 
 
Külön elnökségi ülés ugyanott, ugyanakkor 
Napirendi pontok 

1. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett munkáról 
Felelős: dr. Bende Péter 
2. A XIII. Szakmai Szimpózium, a megyei, budapesti tűzoltó szövetségek, a hivatásos 

önkormányzati, az önkéntes ( köztestületi ), az önkéntes tűzoltó egyesületi és a 
létesítményi tűzoltóságok szóvivői részére tartandó képzés feladataira javaslat.  

Felelős: Gombor István, Dobson Tibor   
3.  A MTSZ 2008.évi tevékenységéről szóló beszámoló 
Felelős: dr. Bende Péter 
4.  A MTSZ 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló 
Felelős. Cseh Istvánné 
5.  A MTSZ Alapszabályzatának módosítási javaslata 
Felelős: Balázs László 
6.  A MTSZ közhasznúsági jelentése 
Felelős: Cseh Istvánné 
7. A MTSZ és a HÖTOSZ, LÖTOSZ által készítendő szakmai elképzelés, koncepció 

helyzete. 
Felelős: Banka Emánuel 
8. Tájékoztató a Tűzoltó Olimpia ( 2009. július 19-26., Ostrava ), a III. Országos 

Hagyományos Tűzoltó Verseny ( 2009. július 3-5., Sárospatak ) és az április 24-25-én 
megtartandó versenybírói felkészítés előkészítéséről. 

Felelős: Mihály János, Kovács Sándor, Békés János 
9. Egyebek. 

 
Június 16. kedd 
Helye: Budapest, Szövetségi iroda (Martinovics tér 12.) 
Napirendi pontok 

1. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett munkáról 
Felelős: dr. Bende Péter 
2. A 2008. évi pályázatok kiírásának és elszámolásának értékelése 
Felelős: Cseh Istvánné 
3. A MTSZ Alapszabályzat módosításából adódó feladatok végrehajtására javaslat. 
Felelős: Farkas László, Gombor István 
4. A MTSZ-OKF 2009. január 30-án megtartott egyeztetése során meghatározott 

feladatok végrehajtásának helyzete. 
Felelős: dr. Bende Péter, OKF megbízottja 
5. A MTSZ iroda működésével összefüggő értékelés és az ebből fakadó javaslatok. 
Felelős: dr. Bende Péter, Farkas László, Gombor István 
6. A 2009. évi Tűzoltó Nap megtartásának értékelése. 
Felelős: dr. Bende Péter 
7. Egyebek 
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Szeptember 1. kedd 
Helye: Budapest, Szövetségi iroda (Martinovics tér 12.) 
Napirendi pontok 

1. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett munkáról. 
Felelős: dr. Bende Péter 
2. A MTSZ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítási javaslata. 
Felelős: Balázs László 
3. A MTSZ honlapja és a Magyar Tűzoltó szerepe a szövetség működésében. 
Felelős: Gombor István, Kis A. János 
4. Tájékoztató a Tűzoltó Olimpián és a III. Országos Hagyományos Tűzoltó Versenyen 

való részvételről. 
Felelős: Mihály János, Kovács Sándor, Gombor István, Békés János 
5. A MTSZ által adományozható elismerési rendszer értékelése, javaslat az elismerési 

rendszer módosítására, kiegészítésére. 
Felelős: Balázs László, Gombor István 
6. A MTSZ által megkötött együttműködési megállapodások helyzetének értékelésére, 

javaslatok az értékelés alapján.  
Felelős: Lévai Kálmán, Gombor István 
7. Az MTSZ által javasolt beosztási jelzések és az egységes egyenruhára vonatkozó 

javaslat. 
Felelős: Banka Emánuel 
8. Egyebek 

 
November 10. kedd 
Helye: Budapest, Szövetségi iroda (Martinovics tér 12.) 
Napirendi pontok 

1. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett munkáról. 
Felelős: dr. Bende Péter 
2. A  XIII. Szakmai Szimpózium értékelése. 
Felelős: dr. Bende Péter, Gombor István 
3. A MTSZ tagozatvezetőinek tájékoztatása az éves munkáról. 
Felelős: Gombor István, Mihály János, Udvardy Sándor, Banka Emánuel, Kelemen Zsolt 
4. A MTSZ Felügyelő Bizottság elnökének tájékoztatása az éves tevékenységükről. 
Felelős: Farkas László 
5. A 2010. éves költségvetési tervezettel kapcsolatos eddigi munka és a további 

feladatokra vonatkozó javaslat. 
Felelős: dr. Bende Péter, Gombor István 
6. A 2009. évre biztosított költségvetési támogatás pályázati úton történt hozzáférésének 

értékelése. 
Felelős: Cseh Istvánné 
7. Egyebek. 

 
 
A MTSZ Elnökségi ülése az előterjesztett munkaterv tervezetet megvitatta, a testületi ülésről 
készült feljegyzésben megfogalmazottak szerint elfogadta és az OT elé megvitatásra, 
jóváhagyásra előterjeszti. 
 



Magyar Tűzoltó Szövetség 2009. évi költségvetés tervezete 
(II.) 

 
 
 

I. A 2008. CII. tv. 
 

2009. évi költségvetés alapján 
Fejezeti kezelésű előirányzat 38.500.000,-Ft 
 

 
Ebből a Megyei Szövetségek működési támogatás  - 12.000.000,- Ft 
(20x600.000,-) 
Megyei szövetségek céltámogatása pályázat alapján: - 12.000.000,- Ft 

 
Felosztható keret 14.500.000,-Ft 

 
II. Befektetés 

2008.01.01.-12.31. Forgalomváltozás  
2008. évi kamat nincs könyvelve 10.999.394,-Ft 

III. Pénzmaradvány 2008.12.29. 4.015.084,-Ft 
  

IV. 2009. évi tagdíj 3.010.000,-Ft 
(20x 150.000,-)   

     V.   SZJA 1%                                                                                               821.360,-Ft 
Összesen 33.345.838,-Ft  

 
MTSZ Iroda 2009. évi költségvetés tervezet 
 
 
Bérköltség; Megbízási díj  7.920.000,-Ft 
TB járulékai / adók     2.124.540,-Ft 
Porta telefon, fax, internet 700.000,-Ft 
Gépkocsi használat 800.000,-Ft 
Bérleti díj 400.000,-Ft 
Irodaszer (irodaszerek, nyomtatványok, festékpatron stb.) 300.000,-Ft 
Tisztítószer 100.000,-Ft 
Egyéb anyag jellegű költségek, egyéb szolgáltatás, egyéb költség 1.000.000,-Ft 
Bank költség 300.000,-Ft 
Egyéb költségtérítés 240.000,-Ft 
Reprezentáció 150.000,-Ft 
Javítás, karbantartás (számítógép hálózat)                                                       100.000,- Ft 
Összesen 14.134.540,-Ft 
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MTSZ Fejezeti kezelésű előirányzat 2009. évi költségvetés tervezet 
 
Szolgálati érem 500.000,-Ft  
Flórián nap 500.000,-Ft 
Versenyek 3.700.000,-Ft 
Olimpia 3.000.000,-Ft 
Ifjúság nevelés:                     1.000.000,-Ft 
Tagozatok költségei: 
 Ifjúsági tagozat     100.000,-Ft 
 Önkéntes tagozat 100.000,-Ft 
 Létesítményi tagozat 100.000,-Ft 
 Versenytagozat 100.000,-Ft 
 Hagyományőrző tagozat 100.000,-Ft  
Oktatás, továbbképzés            400.000,-Ft 
Nemzetközi kapcsolatok (napidíj, dologi költség) 500.000,-Ft 
CTIF Dunamenti OSZB  210.000,-Ft 
Tűzvédelem (350.000,- x 12) 4.200.000,- Ft  
Természetbeni juttatás adója (SZJA 54%) 1.000.000,-Ft 
Ajándéktárgyak 200.000,-Ft 
Összesen 15.710.000,-Ft 
 
 
VÉGÖSSZEG 29.844.540,-Ft 
Maradvány: 3.501.298,-Ft 
 



A tűzoltószövetségek együttes állásfoglalása a 2009. évi Országos Flórián Nap 
rendezése ügyében 

 
 
 
 
A HÖTOSZ, a LÖTOSZ és az MTSZ 2009. évben is támogatja a közös 
Országos Flórián Nap három szövetség és az OKF együttműködésében történő 
megrendezését.  
 
A siófoki Flórián Nap tapasztalatait figyelembe véve javasoljuk, hogy: 
 
- a három szövetség delegáltjaiból és az OKF (szükség szerint ÖM) 
képviselőiből alakuljon meg  rendező bizottság, mely dolgozza ki, és 
konszenzussal döntsön az Országos Flórián Nap helyszínéről, program és 
költségtervéről. 
- az ünnepség hivatalos részének, a protokoll és egyéb minőségben résztvevő 
tűzoltók elkülönített programjainak ideje lehetőség szerint csökkenjen, 
- az ünnepségen történő elismerések köre arányosan és elsősorban a hivatásos, 
az önkéntes köztestületi, az önkéntes egyesületi és a létesítményi tűzoltók, 
valamint az OKF és megyei igazgatóságai és a KOK tűzoltói állományára 
terjedjen ki.  
 
A közös Flórián nap szervezésén kívül a három szövetség az előzetes 
egyeztetések során abban már megállapodott, hogy 2009. május 10-én a tűzoltó 
családok számára közös Tűzoltó majálist rendez.  
A majális „protokoll” mentesen, rövid köszöntővel és sok szórakoztató 
programmal kötetlen ünneplést kíván biztosítani valamennyi résztvevő tűzoltó 
és családja részére.  
A majálison szívesen látjuk az OKF állományát is.  
 
A három Szövetség, a Rendezvények programját tekintve - egyenrangú 
partnerként, és a konszenzusra törekedve, - függetlenül a rendezési költség 
megosztástól - arányos szerep biztosítására törekszik. 
 
Budapest, 2009. február 5. 
 
 
 
 
Rajnai Zsolt tű. ezredes                Balog László            dr. Bende  tű. vezérőrnagy 
    HÖTOSZ elnöke                   LÖTOSZ elnöke                    MTSZ elnöke 
 



 
TERVEZET 

 
 

TŰZVÉDELMI KONCEPCIÓ ALAPELVEI 
 
 
 
A három eldöntendő kérdés a koncepció előkészítése előtt: 
 
A tűzoltási kötelezettség kiterjedjen-e minden önkormányzatra? 
- állami vagy önkormányzati tűzvédelem, ill. tűzoltóság? 
- a lakosság védettségi szintje, azaz a kiérkezési idő meghatározása szükséges-e, és ha igen, 
mennyi legyen? Javasolt a 10 perc türelmi idővel. 
 
 
 

TOVÁBBI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK 
 
 
- Minden gazdasági szervezet köteles a saját tűzoltásra? (Lásd: Ferihegy) 
- A település-csoport jellemzők vagy a vonulási mennyiség legyen a meghatározó a tűzoltó 
erők megállapításánál? 
- A szubszidiaritás elvéből kiindulva döntően a lakossági normatíva döntse el a 
finanszírozást? 
- Hol legyen a HATÓSÁGI jogkör? 
- Mi tartozzon a felügyeleti jogkörhöz? (fenntartás, fejlesztés, személyzeti,….stb.) 
- Ki a Felelős az utánpótlás, az ifjúság bevonásáért? 
- Hogy nézzen ki az OKTATÁS, Továbbképzés?  
- Szükséges-e a katonai rendfokozat? 
- Szolgálati törvényhez való tartozás jövője 
 
 
Kérem az OT tagjait, hogy részben további kérdésekkel, részben a kérdésekre adott 
válaszokkal egészítse ki a fenti felsorolást. 
 
 
Banka Emánuel 
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