
Feljegyzés 
 
 
Készült: 2009. június 17-én, a Fővárosi Tűzoltó parancsnokság épületében (1081 Budapest, 
Dologház u. 1. ) 
 
 
Tárgy: Magyar Tűzoltó Szövetség Országos Elnökségi ülése. 
 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint ( 1. sz. melléklet ). 
 
 
Dr. Bende Péter elnök üdvözölte a jelenlévőket, megállapította, hogy 5 fő elnökségi tag 
jelenlétével az ülés határozatképes, elfogadásra javasolta a kiadott napirendi pontokat, 
jegyzőkönyvvezetőnek Gombor István irodavezetőt, hitelesítőnek dr. Bleszity János alelnököt 
és dr. Bende Péter elnököt.  
Javaslatokat a tagok 5 egyhangú szavazattal elfogadták, más napirendi pontra nem érkezett 
javaslat. 
 
1. napirendi pont: 
 
Elnök tájékoztatott a két testületi ülés közötti munkáról.  
Lévai Kálmán alelnök a Jauernik István államtitkárnál tett látogatás eredményét ismertette.  
Hozzászólás, észrevétel nem volt.  
 
2. napirendi pont: 
 
A 2008 évi pályázatok kiírásának és elszámolásának értékelését Cseh Istvánné gazdasági 
vezető ismertette. 
Kérdés nem volt. 
Banka Emánuel alelnök ismertette az idei év pályázatait. (ÖTE igényeket, beavatkozások 
száma, megállapodások megkötése)  
Elnök véleménye: Kedvező folyamatot indítottunk el azzal,hogy felgyorsítottuk a pályázati 
munkát.  
Irodavezető javaslata:az őszi szimpóziumon a pályázati rendszer legyen megtárgyalva, 
megfogalmazva. MTSZ-nek egyszerűsíteni  kellene a rendszert, kezdeményezhetjük-e? 
Elnökség a javaslattal egyetértett. 
Elnök megköszönte a pályázati bizottságban résztvevő alelnökök munkáját. 
  
3. napirendi pont: 
 
A MTSZ Alapszabály módosításból adódó feladatok végrehajtására javaslat c. napirendi 
ponthoz irodavezető fűzött megjegyzést:  
Ki kell dolgozni az elektronikus ügykezelés szabályzatát. 
Az Alapszabálynak sok elavult és túlszabályozott pontja van, amivel foglalkozni kell 
(átdolgozás). Pl.: kezdeményezze az elnökség az OT felé, hogy ne zárjuk ki a külső segítőkész 
embereket.  Esetleg iroda dolgozzon ki javaslatot.  
 
Elnök javaslatára a 4. és 5. napirendi pont tárgyalását elhalasztották Kelemen Zsolt alelnök 
megérkezéséig. 



 
 
6. napirendi pont: 
 
A 2009. évi Tűzoltó Nap megtartásával kapcsolatos értékelését Lévai Kálmán alelnök 
ismertette. 
El kell gondolkodni, kifizetődő-e MTSZ-nek a közös rendezvény, megfelel-e nekünk, vagy 
saját rendezvényt próbálunk csinálni a jövőben?  
Elismerési lehetőségünk csak a Széchenyi Ödön emlékplakett, lehetne esetleg polgári 
tagozata, alkalmi vendégeknek, elismerésre méltó vendégeknek lenne adható, vagy 
valamilyen rendszeresített emléktárgy.  
Összességében jónak ítélte a szövetség részvételét a rendezvényen.  
 
Kelemen Zsolt alelnök érkezésével 6 főre emelkedett az elnökség határozatképessége.  
 
4. napirendi pont:  

 
A MTSZ – OKF 2009. január 30.-án tartott tárgyalásán meghatározott közös feladatok 
végrehajtásának helyzete. 
Kelemen Zsolt tájékoztatott a lakosságfelkészítés és ifjúság nevelés témakörében.  
 
Adatnyilvántartással kapcsolatban differenciált támogatást javasol a megyéknek, 90 %-os 
pontosságot el kellene érni a jövő évre, együttműködési megállapodások megújítása – OKF 
konkrét megállapodásokat, és nem formálisat szeretne kötni.  
 
 
10 perc szünet 
 
5. napirendi pont: 
 
Az MTSZ iroda működésével összefüggő értékelés és hatékonyság vizsgálat, valamint az 
ebből fakadó javaslatok. 
Cseh Istvánné gazdasági vezető beszámolójában reményét fejezte ki, hogy 30 %-os 
csökkenést lehet elérni a posta, internet költségénél.  
A bérekkel kapcsolatban az OT döntését végrehajtottuk.  
A maradvány összeget meg kell nézni,hogy jó-e hozadéka. 
 
Kelemen Zsolt:  befektetési szabályzat kellene, ha értékpapírral is foglalkozunk. 
 
Elnök: elkészítjük a befektetési szabályzatot és a következő küldöttközgyűlés napirendjére 
fogja tűzni ennek elfogadását. 
Kelemen Zsolt:A hatékonyságvizsgálathoz további adatokat fog kérni a gazdasági vezetőtől 
és a következő elnökségi ülésre az előterjesztést elkészíti. 
 
7. napirend: 
 
Kelemen Zsolt beszámolt az OKF-MTSZ közös sajtóval kapcsolatos eredményekről. 
Dobson Tibor: sajtómegjelenések formáit elemezte, fejtette ki véleményét. Segítőt szeretne,  
minimális anyagi juttatással. 
 



Irodavezető javaslata: tájékoztassuk az OKF-t anyagi helyzetünkről, és arról,hogy felkészítjük 
a megyei sajtófelelőseinket.  
Szóvivői tevékenység finanszírozását is meg kellene oldani. 
Döntés: irodavezető javaslata egyhangulag elfogadva. 
Pimper László: közös sajtómegjelenést sürget a másik két szövetséggel.Ezzel az elnökség 
egyetértett, iroda készítsen javaslatot  
 
Döntés:Ha a  kommunikációra még a rovaton rendelkezésre áll összeg, akkor annak  
felhasználására  az elnököt felhatalmazza az elnökség. Elfogadva egyhangúlag. 
 
Az országos verseny előkészítésének helyzetéről Békés János adott tájékoztatást.  
 
Választási Bizottság elnökének tájékoztatója távolléte miatt elmaradt. 
 
A közös Létesítményi szakmai napokról Pimper László alelnök adott tájékoztatást.  
Témaspecifikus továbbképzést javasol.  
 
Kelemen Zsolt javasolja defibrillátor beszerzések támogatását.. 
Időközben 5 főre csökkent a határozatképesség . 
Irodavezető javaslata a Szimpózium előkészítésére, a helyszín kiválasztására. 
Elnök javasolja árajánlatok beszerzését  Zánkától és Berekfürdőtől. 
Irodavezető a következő elnökségi ülés idejét és helyét vizsgálja meg.  
  
 
Feljegyzést készítette:Gombor István 
 
                   Hitelesítette:dr Bende Péter elnök és Bleszity János alelnök. 
 
 


