
Emlékeztető 

a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökségi üléséről 

 

Helyszín: a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság épület I. emeleti Tímár terem 

                (cím: 1108 Budapest, Dologház u. 1.), 

Időpont: 2013. március 25. 10:00 óra. 

 

 

Dobson Tibor tű. dandártábornok, elnök:  köszöntötte a megjelenteket, külön köszöntötte Dr. Bakondi György 
tű. altábornagy, BM OKF főigazgató urat és felkérte, hogy a MTSz-szel kapcsolatos együttműködésről, a 
tevékenységgel összefüggő iránymutatásról való tájékoztatás megtartására.  

 

Főigazgató úr megtartotta a tájékoztatását, amelyben kiemelte a MTSz és tagszervezetei, különös tekintettel a 
tűzoltó egyesületek tevékenységének fontosságát, majd ezt követően az Elnökség részéről felmerült - pénzügyi, 
oktatási, fejlesztési - kérdésekre adott válaszokat. 

 

Elnök: megköszönte főigazgató úrnak a tájékoztatást és a jövőbeni támogatást, majd rövid szünetet rendelt el. 

 

A szünetet követőn a meghirdetett napirendi pontokkal folytatódott az elnökségi ülés. 

 

Elnök: megállapította, hogy az Elnökség 6 fő részvételével határozatképes. 

a jegyzőkönyv vezetésére Forrai Mártát javasolja, melyet az Elnökség elfogadott. 

 

Napirenden kívül más javaslat, észrevétel nem hangzott el. 

 

I. Elnök: a napirendi pontokra az alábbiak szerint javaslatot tesz: 

 

1.         A MTSz munkaokmányainak áttekintése; 

Előterjesztő: Udvardi Sándor, alelnök 

 

2.         A MTSz és tagszervezetei részére rendelkezésre álló vagy pályázható forrásokról, 



       illetve a 2013. évi  költségvetésről szóló tájékoztatás; 

Előterjesztő: Kelemen Zsolt, alelnök 

 

3.         Egyebek: 

 - A MTSz adatnyilvántartásáról, a Pilisszentivánra tervezett országos rendezvényről, az Elnökség 
területi képviseletéről, továbbá a „TESZEDD” napról (2013. május 25.) szóló tájékoztatás, illetve javaslat; 

 - Általános elnökhelyettes kijelölése; 

- Sajtó, PR, honlap feladatokra megbízási szerződés; 

- Elnökség témafelelősei, területi képviselői; 

Előterjesztő: elnök 

 

Más napirendi pontra nem érkezett javaslat, az Elnökség tagjai a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadták. 

 

II. Napirendi pontok megtárgyalása: 

 

1. napirendi pont: 

     A MTSz munkaokmányainak áttekintése 

     Előterjesztő: Udvardi Sándor, alelnök 

 

Határozat: a MTSz jogszabályok szerinti működéséhez szükséges dokumentumokat, a közhasznúsági jelentést 
az előző elnökségi ciklus kezdetétől a FB elnök tekintse át, hogy szükséges-e változtatás kezdeményezése, 
illetve van-e bármilyen áthúzódó kötelezettség. Az esetleges változtatásokat követően, az alapvető működési 
dokumentumokat az elnökség döntése alapján fel kell tenni a honlapra. 

 

A határozatot az Elnökség tagjai egyhangúlag - 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodott - szavazattal elfogadták. 

 

1. napirendi pont: 

MTSz és tagszervezetei részére rendelkezésre álló vagy pályázható forrásokról, illetve a 2013. évi 
költségvetésről szóló tájékoztatás 

Előterjesztő: Kelemen Zsolt alelnök 

 



Elnök: tájékoztatta az Elnökséget a NEA keretében benyújtott MTSZ pályázatról, amely alapvetően az országos 
szintű rendezvényeink lebonyolításához szükséges. 

 

Kelemen Zsolt alelnök: részletes tájékoztatást adott a pályázati eljárásról, és felhívta a figyelmet a Szja 1%-ok 
MTSZ részére történő felajánlások kezdeményezésére, valamint a franciaországi verseny finanszírozásának 
fontosságára. 

 

Határozat: A MTSz elnöke tárgyalást kezdeményez a BM OKF Sportegyesületével a CTIF verseny 
előfinanszírozására, amennyiben erre nincs lehetőség, akkor a három szövetség - Magyar Tűzoltó Szövetség, 
Budapesti Tűzoltó Szövetség, Pest Megyei Tűzoltó Szövetség - megelőlegezi a verseny költségét. 

 

A határozatot az Elnökség tagjai egyhangúlag - 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodott szavazattal - elfogadták. 

 

3. napirendi pont: 

 

         Egyebek 

 

Elnök: felkéri az elnökség tagjait, hogy a munkatervhez kiegészítő javaslatukat a hét végéig küldjék meg. 

 

Tájékoztatást adott: 

-        a Pilisszentivánon 2013. május 04-én megtartandó Országos Tűzoltó Börze és Találkozó 
előkészítéséről; 

-        A Vidékfejlesztési Minisztérium által szervezett „TeSzedd!”, a honlapon már megtalálható akcióról 
és azon belül a tűzoltó egyesületek meghatározó szerepéről; 

-        Általános elnökhelyettes kijelölésének szükségességéről, 

-        Honlapfelelős megbízásáról: Nagymáthé Norbert, 

-        A téli időszakban az önkéntes egyesületek beavatkozási adatainak összesítéséről; 

-        Tűzvédelmi Tanácsadó Testületben dr. Bende Péter helyett ezentúl az elnök vesz részt. 

Nagymáthé Norbert honlapfelelős: a honlap aktuális hírekkel történő feltöltésének fontosságáról szólt, mert 
csak így lehet naprakészen tájékoztatni. 

 

Elnök javaslatot tett: 

 



1.) témafelelősökre: 

 

-        Fővárosi, megyei rendezvények nyilvántartása, kapcsolattartás társszervezetekkel: Dobson Tibor 
elnök 

-        Tervezéshez szükséges adatok, kompetenciák: Kelemen Zsolt alelnök 

-        Beavatkozások nyilvántartása: Gulácsi Lajos alelnök 

-        MTSZ arculat, jelképek, elismerések, ajándéktárgyak: Sisák Imre alelnök 

-        Sport, szakmai, ifjúsági versenyek: Mihály János alelnök 

-        Külföldi kapcsolatok: Dr. Bleszity János alelnök 

-        Létesítményi tűzoltóságok kapcsolattartója: Udvardi Sándor alelnök 

 

2.) Területi képviseletre: 

 

-        Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy megyék: Dobson Tibor elnök 

-        Budapest, Vas, Veszprém, Zala megyék: Kelemen Zsolt alelnök 

-        Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád megyék: Sisák Imre alelnök 

-        Pest, Komárom-Esztergom megyék: Miakich Gábor FB elnök 

-        Fejér, Tolna, Győr-Moson-Sopron megyék: Mihály János alelnök 

-        Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar megyék: Gulácsi Lajos alelnök 

 

3.) Általános elnökhelyettesre: Kelemen Zsolt alelnök 

 

Határozat: az Elnök fenti javaslatait az Elnökség egyhangúlag - 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodott szavazattal - 
elfogadta. 

 

4.) További javaslat: az elnökségi ülésekre tanácskozási joggal meghívást kapjon: dr. Bende Péter, Mészáros 
József, Nagymáthé Norbert. 

 

Határozat: az Elnök fenti javaslatait az Elnökség egyhangúlag - 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodott szavazattal - 
elfogadta. 

 



Az OT ülésekről, elnökségi ülésekről, küldöttgyűlésről készült fényképet, illetve a jegyzőkönyvet az elnökség a 
honlapon közzéteszi. 

 

 


