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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 

 
 
 



 6 

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 

különös tekintettel az iroda és az internetes lap hatékonyság vizsgálatáról. 
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 
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12. Egyebek 
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 hatékonyság vizsgálat és az 

ebből fakadó javaslatok. 
Felelős: dr. Bende Péter, Farkas László, Gombor István 
6. A 2009. évi Tűzoltó Nap megtartásának értékelése. 
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Felelős: dr. Bende Péter 
7. Egyebek 
 

 
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 hatékonyság vizsgálata és 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. 
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A MTSZ Országos Tanács ülése 2009. február 27-én az előterjesztett munkaterv tervezetet 
megvitatta, a testületi ülésről készült feljegyzésben megfogalmazottak szerint a 
kiegészítéseket elfogadta. 
 
 


