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Az MTSZ bemutatása
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• 148 éves múlt

• Az MTSZ jogelődje alapítva 
1870-ben, gróf Széchenyi 
Ödön által

• 2013-tól újra egységes
Szövetség

• 2017-től különleges 
mentőszervezetek is 
csatlakoztak
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Felépítés, tervek
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• Területi tagozódás – hazai közigazgatáshoz, védelmi
igazgatáshoz igazodó struktúra

• MTSZ – 19 megye és Budapest Tűzoltó Szövetsége , +
Létesítményi és Önkormányzati Tűzoltók Szövetsége

• Tervek 2019-re:
• szervezeti fejlesztés,

• intézményfejlesztés,

• technikai fejlesztés.



Az MTSZ szervezetei
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valamint:
• önkéntes mentőszervezetek (önkéntes tűzoltókból)
• különleges mentőszervezetek (speciális tudás, 

2017-től)



MTSZ – különleges mentőszervezetek

• Különleges mentőszervezetek 
csatlakozása

• a katasztrófavédelem teljes spektrumának 
lefedése

• interdiszciplináris problémamegoldás

• Különleges mentőszervezetek 
kompetenciái

• eltűnt személyek keresése

• speciális mentési formák (magasból és 
mélyből mentés, vízi mentés)

• specializált kiképzés és tudás

• Tudástranszfer: bizonyos tudáselemek 
átadása az MTSZ többi tagozatának
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Önkéntes mentőszervezetek

• 175 járási, 12 kerületi – helyi 

• 20 megyei – területi 
katasztrófahelyzetek 
felszámolásában 
közreműködés

• 1 hazai/ nemzetközi 
bevethetőség – HUSZÁR
(Hungarian National 
Organisation For Rescue 
Services) 
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Szakmai szempontok – ÖTE kategóriák

Szempontjai:

• Távolság a hivatásos 
tűzoltóságtól,

• személyi feltételek, 

• a technikai 
felszereltség, 

• gépjármű, 

• szertár 
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Szakmai szempontok – ÖTE kategóriák

Kategóriák

I. Megkülönböztetett jelzéssel ellátott tűzoltó 
gépjármű, rendszeresített, bevizsgált 
szakfelszerelések..

II. Tűzoltó gépjármű, vagy tűzoltáshoz személyzet 
szállítására alkalmas megkülönböztető jelzés 
nélküli gépjármű, szükséges, de nem 
rendszeresített/bevizsgált szakfelszerelések, 
oltóanyag. 

III. Nincs tűzoltó gépjárműve, szaktevékenységét nem 
rendszeresített és bevizsgált szakfelszerelésekkel 
látja el.
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Lépés előre – önállóan beavatkozó ÖTE

Eredménye

• A tűzvédelmi törvény 2013. 
novemberi módosítása 

• 2018 

• – 50 önállóan beavatkozó ÖTE 

• – 1,1 millió lakost véd, 

• – 2.575 beavatkozás/2017-ben

• - 1.835 beavatkozás/2018-ban
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Önállóan beavatkozó ÖTÉ-k: mennyien?
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Küldetésünk - A számok 2018-ban

ÖTE-knek kiküldött 
összes SMS értesítés 
száma

Összes sms a 
tagoknak:

181.095

32.025
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Beavatkozók Beavatkozások 2017-ben Beavatkozások 2018-ban

Önkormányzati
tűzoltóságok

9154 7190

Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületek

8424 5582

Létesítményi
tűzoltóságok

820 720

össz 18 398 13 492
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Küldetésünk - A számok 2017-2018-ban



Létszám és technika

ÖTE Önkormányzati 
tűzoltóság

Létesítményi 
tűzoltóság

Száma 767 60 67
-13 főtevékenység
-54 melléktev.

Létszám 25 383 1072
-646 
főfoglalkozású
-426 önkéntes

2285
-563 főfoglalkozású
-1722 alkalomszerű

Technika 226 187 
-129 gépjárműf.
-26 különl. szer
-32 egyéb

138
-60 tűzoltójármű
-70 egyéb

Szertár 192 (527 szerállás)



ÖTE állami támogatás 2005-2017
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Szervezeti fejlesztési tervek
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• infrastuktúra

• egységes, országos szakmai rendszer és
érdekképviselet

• fejlesztési tervek
• megyei kommunikációs hálózat, szervezeti kommunikáció

erősítése

• megyék szerepének erősítése

• egységes, az eredeti szövetséghez hasonló felépítés

• Informatikai bővítés







Technikai fejlesztési tervek
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• a kis ÖTÉ-k helyi igényeihez és pénzügyi
lehetőségeihez igazított, technikai fejlesztés

• gyorsbeavatkozó jármű
• alacsony bekerülési, fenntartási (GFB, casco, szerviz és

javítási) költség;

• 3,5 tonna alatti össztömeg, „B” kategóriás jogosítvánnyal
vezethető legyen;

• multifunkcionalitás, műszaki mentési felszerelések;

• terepjáró képesség, kis vízmennyiség szállítása és célba
juttatása 5-15 percen keresztül megfelelő nyomás és
sugárkép mellett.



Mahindra – Heros 2018



Technikai minimum feltételek

• A védendő lakosság létszámához igazítva:

• 3 ezer főig: 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű 
gépkocsi, 1+4 fővel, B kategóriás jogosítvánnyal vezethető. 

• 3 – 5 ezer főig: 3500 - 7000 kg össztömegű gépkocsi, 1+4 
fővel.

• 5 – 10 ezer főig: 6.000 – 10.000 kg össztömegű gépkocsi, 
1+5 fővel.

• 10 – 20 ezer főig: Az előzőek szerint, kiegészítve a 
kockázatok alapján tervezhető beavatkozó eszközökkel. 







Képzettségek: hol tartunk?

• ÖTE tagok 53%-a 
vonuló tűzoltó 

• 10 ezer fő név szerint 
biztosított

• Utánpótlás: 2864 
ifjúsági tűzoltó 241 
egyesületnél

• Képzettség 70% -os 
(1816 pk. tanfolyam, 
6582 min. 40 órás 
képzéssel)
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Képzettség – mi a cél?

• 100%-os alapfokú, 

• 80% parancsnoki, 

• 70% tűzoltás 

vezetői képzés,

• kisgépkezelői 

képzés 

felgyorsítása
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A cél
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FŐ CÉL: 

A LAKOSSÁG ÉLETÉNEK ÉS ANYAGI JAVAI 
VÉDELMÉNEK JAVÍTÁSA

Ennek érdekében:

Az önkéntes tűzoltók bevonásának jogi, szervezeti és 
technikai fejlesztési feltételeit javasoljuk a 
kihívásokhoz igazítani.





Tizenöt percen belüli elérhetőség
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Feltételei:
• A működés feltételek megteremtéséhez állami 

szerepvállalás. 

• Az önkéntesen szolgálatot vállalók egyéni érdekeltségének 
javítása.

• A tűzoltó egyesületek jogállásának újrafogalmazása, a 
működésüket gátló jogszabályok felülvizsgálata.

• A tűzoltó egyesületek pályázati rendszerénél a fejlesztési 
szempontok érvényesítése. 

• Az önkéntes tűzoltóságok kategóriáinak újrafogalmazása. 

• az önkormányzati tűzoltóságok működésének biztosítása

• a létesítményi tűzoltóságok jogszabályi környezetének 
mindenkori aktualizálása



Eltérő problémák – kölcsönhatásban
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vonulási idő
létszámhiány
nagy (árvíz, belvíz, 

hóesés) sorozat 
(szélvihar, balesetek) 

Speciális felszerelés- és 
ismeretigény 

(pl. alpintechnika, búvár, mélyből, 
magasból mentés). 



MTSZ: továbbfejlesztésének feladatai

• A szervezeti struktúra erősítése, a speciális mentőszervezetek 
integrációja.

• Védelem javítása 1,2 + 1,5-1,8 millió lakost érintően. 

• A beavatkozó képesség fejlesztése, jármű és eszközfeltétel 
kidolgozásában való közreműködés.

• A járási szintű mentőszervezetek szállítási kapacitásának növ.

• Technikai fejlesztés – járműállomány költséghatékony 
kialakítása.

• A határ menti önkéntes tűzoltóságok fejlesztésének segítése. 

• Ifjúság nevelési program kidolgozása, felnőttképzésben a 
mentorképzés erősítése.
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Védelem – mi a cél?

2610 településen 

3767 ezer lakos 

(38%) védelmének 

javítása!
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2018 számokban – 68.337 eset
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össz: 31 471

beavatkozást 
igénylő: 29 253

össz: 19 758

beavatkozást 
igénylő: 15 330

műszaki mentés tűzeset



Tűzesetek: beavatkozás alapján (2018)
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Beavatkozást igénylő 
esemény; 15330

Kiérkezés előtt 
felszámolt; 2934

Szándékosan 
megtévesztő jelzés; 

403

Téves jelzés; 12776

Utólagos jelzés; 1091



Műszaki mentések: beavatkozás alapján (2018)
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Beavatkozást 
igénylő esemény; 

29253

Kiérkezés előtt 
felszámolt; 2146

Szándékosan 
megtévesztő jelzés; 

62

Téves jelzés; 4332

Utólagos jelzés; 10



Tűzesetek száma keletkezési hely szerint
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MTSZ: szakmai koordináció belföldön

• Továbbképzések, rendezvények, információk

• MTSZ Szakmai Napok 2016/2017/2018 – a 
legnagyobb szakmai rendezvény (Balatonföldvár, 
2016. 09. 24-25. ill. 2017. 09. 30. 2018. 09. 21-22.)
• Előadások, szakmai bemutatók, kiállítások

• Közel 900 tűzoltó vett részt alkalmanként
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MTSZ: szakmai koordináció belföldön

• önkéntes, önkormányzati, 
létesítményi tűzoltók szakmai 
felkészültségének javítása

• szakmai tudástranszfer, gyakorlati 
ismeretek 

• Továbbképzések, versenyek, 
hagyományápolás

• visszajelzés, a tűzoltóságok 
igényeinek felmérése

• hazai tűzvédelem erősítése

• kommunikáció a hivatalos és az 
önkéntes szervek között
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Vihar – Siófokon és Szabolcsban





Technikai fejlesztés
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• a már lezajlott pályázati programok folytatása

• 50, pályázati úton szerzett kisbuszból álló flotta
bővítése

• MTSZ-MGYOSZ együttműködési megállapodás 2017,

• MOL-támogatás: üzemanyagkártya 2MFt értékben

• MTSZ-szervezés: 120 tonna adomány
Franciaországból

• MTSZ-tagszervezetek sikeresen pályáztak
• NEA működési és fejlesztési pályázatok,

• Hankook gumiabroncs pályázat stb.







MTSZ: szakmai koordináció külföldön
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• A szomszédos, az EU és a CTIF országokkal való 
kapcsolatok

• A határon túli partnerszervezetekkel való 
kapcsolattartás

• A határon túli szervezetekkel való szoros 
együttműködés, folyamatos segítségnyújtás

• eszközök, felszerelések,

• elméleti és

• gyakorlati tudás formájában.

• A szervezetek bevonása a tűzoltó társadalom szakmai 
munkájába



MTSZ: szakmai koordináció külföldön 

Képzésben és eszközátadásban résztvevő települések 
többek között:

•Oktatás
• Krivaja, Pacsér, Zenta, Törökfalu, 

Gyergyóalfalu, Ditró, Gyergyószárhegy, Tekerőpatak,

• Csíkszentdomokos, Lázárfalva, Székelykeresztúr, Oroszhegy, 
Székelyszentkirály, Bögöz, Farkaslaka, Homorodszentmárton, 
Csíkszentimre, Gyergyóalfalu, Csomafalva, Korond, Parajd, 
Martonos, 

• Dercen, Mezővári, Badalo, Sároroszi, Beregszász, 
Tiszapéterfalva, Nevetlenfalu, Tiszaújlak, Nagyszőlős, 
Nagybereg, Remete 

Tárgyi eszközök (védőfelszerelések, mentőeszközök)
• Dercen, Székelykeresztúr, Gyegyócsomafalva, Alfalu, Borzont, 

Remete, Ditró, Tekerőpatak, Maroskeresztúr, Gyergyószárhegy, 
Bögöz
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Kárpát-haza Önkéntes Tűzoltó Hálózat

2016. május 6: Továbbképzés
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