Magyar Tűzoltó Szövetség
2014. szeptember 19-20.
Balatonföldvár

Tisztelt Olvasónk!
A MTSZ múltja, elődeink eredményei köteleznek arra minket, hogy szervezetünk élen
járjon mindazon területeken, amely a közbiztonságot szolgálja, legyen ez a tűzvédelem, az
életmentés, vagy az utánpótlás-nevelés és a hagyományőrzés, továbbá a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, az információáramlás. Ezt a célt
szolgálja Balatonföldváron a 2014. szeptember
19-20-ai konferencia is.
A 144 éve alapított szervezetünkben megvan
minden személyi feltétel, ami a színvonalas munkához szükséges: a majd’ másfél évszázadnyi tapasztalat; hagyomány; szakértelem; összetartás; és
a közösségfejlesztő erő, amelyek nélkül nem lehetünk sikeresek.
A hivatásunkban sikert, eredményt elérni egyedül vagy külön-külön nem, csak
együtt tudunk. Ehhez kívánok valamennyiünknek jó erőt, egészséget, kitartó akaratot,
szem előtt tartva a tűzoltóság jelmondatát:
„ Istennek dicsőség, egymásnak segítség”
Balatonföldvár, 2014. szeptember 19.
Dobson Tibor tű. dandártábornok
elnök, Magyar Tűzoltó Szövetség

A Magyar Tűzoltó Szövetség múltja
A tűzoltó egyletek országos szervezésének
gondolata Magyarországon gróf Széchenyi Ödön
nevéhez köthető; ő volt az, aki 1862-ben megfogalmazta, hogy „honfiaink lovagias és bátor jellemvonása után ítélve, de meg financiális okokból is,
társadalmi viszonyaink közt a legmegfelelőbbnek s
legcélszerűbbnek az önkéntes tűzoltó egyletek rendszere látszik”.
Széchenyi gróf áldozatos munkájának hála
1870. december 5-én Pesten végül lezajlott a tűzoltók szövetségének alakuló ülése, amelyen az

gróf Széchenyi Ödön

együttműködők megállapodtak, hogy a szövetség többek közt
• képviseli a tűzoltók érdekeit,
• tűzvédelmi statisztikai adatokat szerkeszt és közöl,
• fejleszti a tűzvédelem elméletét és gyakorlatát.
A szövetség 75 éves fennállása alatt rendszeresen gyűlésezett, összesen 27 alkalommal gyűjtve össze az ország tűzoltóit; a munkának végül a II. világháború végén az Ideiglenes Kormány vetett véget. A folytatásra pedig 45 évet kellett várni, hiszen ekkor, azaz
1990-ben alakult meg hivatalosan a Magyar Tűzoltó Szövetség, amely a 120 évvel azelőtt
alapított szervezet jogutódjának tekinti magát.
A szervezet megalakítása óta eltelt 144 év során, a világ és a technika hatalmasat változott, viszont a szövetség céljai és elhatározásai mégis ugyanazok maradtak. A tűzoltók
szakmai érdekeinek képviselete, a tűzvédelem elméletének és gyakorlatának fejlesztéséhez történő hozzájárulás, és egy olyan szövetség létrehozása, amely közös nevezőre
hozhat mindenkit, aki az együttműködésben érdekelt.
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A MTSZ jelene
Felépítés és vezetőség
A Magyar Tűzoltó Szövetség törvényben előírt
közfeladatot ellátó, közhasznú tevékenységet végző társadalmi szervezetként arra törekszik, hogy
a társadalom és a lakosság
biztonságát a leghatékonyabb módon elősegítse. A
szervezetfejlesztési munka eredményeként a 2014. április 12-ei közgyűlés új alapszabály
elfogadásával egy alapvetően megújuló, az egységet erősítő szervezeti struktúra megalakítása mellett döntött. Ennek megfelelően a szövetség az eddigi területi tagozódás
mellett, amelyet a 19 megyei és a Budapesti Tűzoltó Szövetség képvisel, szakterületi tagozódás alapján végezheti a munkáját.
A Szövetség felépítése:
•

közgyűlés,

•

elnökség,

•

létesítményi, önkormányzati, önkéntes tűzoltó egyesületi tagozatok,

•

felügyelő bizottság,

•

szakmai bizottságok, (verseny-, ifjúsági-, hagyományőrző- és határon túli bi-

zottság).
A tagozatok önálló működése mellett a Szövetség hozzájárul tagegyesületek tevékenységének megszervezéséhez, koordinálásához, a közfeladatok ellátásához.

Célok
A Szövetség a jogalkotási munkában számos esetben részt
vett és a tagozatainak fejlesztési és finanszírozási kérdéseikben
kifejtett aktivitása ma már érezteti kedvező hatását, mert a képzettségben, illetve technikai felszereltségben minőségi változás következett be. A képzéseknek köszönhetően
ma már az önkéntes tűzoltók többsége rendelkezik az
előírt képzettségekkel, sőt
jutott erő a határon túli képzésekre, konferenciák megszervezésére is.
A

múlt

emlékeinek

ápolását, a közösségépítést
elősegítik a Flórián napi
rendezvények, a tűzoltó versenyek (hazai, ifjúsági, hagyományőrző) szervezése, illetve
részvétel CTIF versenyeken. A hivatás ellátásának elismerését jelenti a X., XX., XXV., XXX.,
XL., L., LX. szolgálati érmek és a Gróf Széchenyi
Ödön emlékplakett. A Szent Flórián emlékérem
a kimagasló teljesítményt nyújtó egyének és támogatók elismerését szolgálják.
A Szövetség tagszervezetei aktívan részt vesznek a lakosság tűzvédelmi felvilágosításában és
az utánpótlás nevelésben is.
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Önkéntesek: egyre fontosabb szerep
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2005
„Önkéntes tűzoltó egyesület: az 1996. évi XXXI. törvény
előírásai szerint székhelye
2006

2007 mentési feladatok ellátásában
szerinti településen a tűzmegelőzési, a tűzoltási és műszaki
2008

2009
közreműködő társadalmi szervezet […], tagjai önként,
fizetség nélkül, szabadidejükben
2010

vállalják feladataikat.”

2011
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2013
2014

Az önkéntes tűzoltó egyesületek Magyarország mentő tűzvédelmének fontos elemei.
A mintegy 1000 bejegyzett ÖTE közül 550 végez
beavatkozást. Közülük 425 ÖTE kötött – 57 I., 286

250

II., 82 db III. kategóriájú – együttműködési megál-

183

lapodást a hivatásos tűzoltóságokkal, valamint 81
közös polgárőr- és tűzoltó egyesület is működik.

100

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal együttműködve az elmúlt években az önkormányzati tűzoltóságok mellett egyre nagyobb
mértékben kaptak állami támogatást ezek az egyesületek is. A pályázott összegeket az ÖTE-k a tűzol-

2012

2013

2014

Az ÖTE-k támogatásának
növekedése (százalékban)

táshoz, műszaki mentéshez kapcsolódó fejlesztésekre, üzemeltetési költségekre, oktatásra,
vagy szertárépítésre, felújításra és bővítésre használhatják.

Négy kategória
Az egyesületeket különféle szempontok (pl. technikai felszereltség, személyi feltételek stb.) alapján négy kategóriába soroljuk:
I.: rendelkezik megkülönböztető jelzéssel ellátott tűzoltó gépjárművel és rendszeresített, bevizsgált szakfelszerelésekkel,
II.: rendelkezik tűzoltásra alkalmas gépjárművel, ill. nem rendszeresített és bevizsgált
szakfelszerelésekkel,

2012. évben: 3831, vonulást hajtottak végre, ami az összes eset 5,5%-a. (Nagyon sok volt a szabadtéri tűzeset.)
2013. évben: 2762 vonulást hajtottak végre, ami az összes eset 5%-a. Továbbá a júniusi Dunai árvízi védekezéskor 150 ÖTE, 3500 fővel vett részt és több, mint 60 ezer munkaórát töltött a gát

3831

III.: megfelelő gépjárművel nem
rendelkezik, szaktevékenységét nem

2878

2762

rendszeresített és bevizsgált szakfelszerelésekkel látja el,
IV. : szaktevékenységet nem, csak ifjúságnevelő és hagyományőrző te-

2011

2012

2013

ÖTE-k vonulása az elmúlt években

vékenységet lát el.

Önálló működés
Egy törvénymódosítás révén – 2014-től – az önkéntes tűzoltó egyesületek a vállalt
tevékenységi területükön önállóan is végezhetik a szaktevékenységüket. A hivatásos
tűzoltóságoktól távolabbi területeken, különösen a szabadtéri káreseményeknél tovább
javul a biztonság. Ma már 8 ilyen egyesület működik az országban, amelyek összesen 752
km2-en 21 település 137 ezer állampolgárának mentő tűzvédelmét biztosítják. A cél ezen
egyesületek számának további növelése!
A tűzoltóságok területi elhelyezkedése
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Egységes szakmai érdekképviselet
Magyarországon a „nem hivatásos állományú” tűzoltók három önálló, egyenrangú
szövetségbe szerveződtek, erre alapozva a MTSZ legfontosabb célja az egységes szakmai
érdekképviselet.

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek
(ÖTE) egyre nagyobb szerepet játszanak
Magyarország mentő tűzvédelmében. A
tűz-és káreseti beavatkozásokon túl jelentős szerepük van a katasztrófahelyzetekben. A 2013. évi dunai árvíz idején pl. 3500
önkéntes tűzoltó 60 ezer munkaórában
védte a gátakat. A katasztrófahelyzetekben

Árvíz 2013: 150 egyesület, 60 ezer munkaóra

bevethető járási és megyei mentőszervezetek tagjait is jórészt önkéntes egyesületek adják. Rendszerbe integrálódásukat jól mutatja
a 2012-ben bevezetett SMS-alapú értesítő rendszer is.

Önkormányzati tűzoltóságok
Az önkormányzati tűzoltóság (ÖTP) a helyi egyesület és az önkormányzatok
által – tűzoltási és műszaki
mentési feladatok elvégzésére – létrehozott köztestület,

A Tabi Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság járműparkja

amely kijelölt területen, előírt felszerelésekkel végez tűzoltást, műszaki mentést. Az országban működő 60 ÖTP 533 településen 1,5 millió lakost véd főfoglalkozású és önkéntes tűzoltókkal.
Magyarországon 2013-ban a 60 ÖTP 6791 esetben végzett kárelhárítást, műszaki
mentést; az önálló beavatkozások aránya 2012-ben 60,8%, míg 2013-ban 66,1% volt.

Létesítményi
Tűzoltóparancsnokságok
A létesítményi tűzoltóságok
(LTP) egy adott gazdálkodó
szervezet tevékenységével ös�szefüggésben végeznek tűzoltási
és műszaki mentési feladatokat;
önálló működési területtel nem
rendelkeznek, de 12 település
védelmében is részt vesznek.

Műveletirányító jármű a Paksi atomerőműben

Működhetnek – az adott szervezeten belül – szervezeti egységként, gazdasági társaságként is. Ha főfoglalkozású LTPről van szó, akkor két, amennyiben alkalomszerűen igénybe vett tűzoltókról van szó, öt
percen belül meg kell kezdeniük a kivonulást.
Az országban jelenleg 72 LTP működik; a szakmai tevékenységük és a felszerelésük
megfelelő, 2014-ben 592 beavatkozásban működtek közre.

9

A jövő: törekvések és tervek
A Magyar Tűzoltó Szövetség megalapításakor is olyan szervezet volt, amely készen
állt minden, a tűzvédelemmel foglalkozó, a lakosság biztonságáért a saját biztonságát
önkéntesen kockára tevő tűzoltó szakmai érdekeinek képviseletére.
A modern hazai tűzoltómozgalom

meghatáro-

zó időszaka kezdődött el
2013. október 13-án Balatonföldváron, ahol aláírta
az Önkéntes Tűzoltóságok
Országos Szövetsége, (Balog László) a Magyar Tűzoltó Szövetség (Dobson
Tibor) és a Létesítményi
Tűzoltóságok

Országos

Az ünnepélyes aláírás pillanata

Szövetsége (Udvardi Sándor) elnöke azt a szándéknyilatkozatot, amelynek nyomán egy
egységes szervezet jöhet létre a tűzvédelemben.

A szövetség feladatai
A szövetség legfontosabb feladatai: a
szakmai érdekképviselet és a tűzvédelem
fejlődésének elősegítése.
A feladatkörök a következők:
•

Mentő tűzvédelemmel kapcso-

latos szakmai feladatok

•

Megelőző tűzvédelem, felvilágosítás

•

Közösségépítés, utánpótlás-nevelés, hagyományőrzés

•

Szakmai és tudományos feladatok felkarolása, koordinálása

•

Kapcsolattartás a hazai szakmai és társadalmi szervezetekkel

•

Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése

A Szövetség a nemzetközi tűzoltó mozgalomban való aktív részvétel mellett különös
figyelmet fordít a határon túli, illetve a határ
menti együttműködés
megerősítésére is.
A céljaink kapcsolatot teremtenek a múlt hagyományaival, mert azok szilárd alapjaira épülnek.
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