
Feljegyzés 
 
 
 
Készült: 2009. február 10-én, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság épületében (1081 Budapest, 
Dologház u. 1.) 
 
Tárgy: Magyar Tűzoltó Szövetség  Országos Elnökségi ülése 
 
Jelen vannak: melléklet jelenléti ív szerint. 
 
Dr. Bende Péter elnök üdvözölte a jelenlévőket, megállapította, hogy az ülés 4 fővel 
határozatképes. Jegyzőkönyv vezetésére javasolta Békés Jánost, a kiadott napirendi pontoknál 
a 3. és 4. napirendi pontot összevonva tárgyalni.  
Döntés: módosított napirendet 4 egyhangú szavazattal elfogadta az elnökség.  
 
1. napirendi pont:  
 
Elnök tájékoztatott a választás óta végzett munkáról ( 1. sz. melléklet )  
 
Közben Kelemen Zsolt alelnök érkezésével a határozatképesség  5 főre emelkedett.  
 
A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
2. napirendi pont: 
 
MTSZ 2009. évi munkaterve tárgyalásánál elnök elfoglaltsága miatt átadta Lévai Kálmán 
alelnöknek az elnökségi ülés levezetését. 
 
Banka Emánuel alelnök javasolta, hogy az OT ülések időpontját úgy dolgozzák át, hogy az  
elnökségi ülések és az OT ülések között legyen 14 nap. Önkéntes tűzoltó egyesületek 
programozott ajánlástervezetét valamint a beosztási jelzésekre és az egységes egyenruhára 
vonatkozó ajánlásokat hosszú távra tisztázni kellene, ezeket mindenképpen tárgyalja meg az 
elnökség és az OT.  
 
Időközben elnök visszaérkezett – javasolta, hogy hagyjunk 18 napos időközt az elnökségi és 
az OT ülés között.  
Balázs László alelnök észrevételezte, hogy a munkatervből hiányzik a Küldöttközgyűlésnek 
adandó Felügyelő Bizottsági beszámoló.  
 
Farkas László FB elnök elmondta, hogy az Alapszabály szerint a Küldöttgyűlésnek be kell 
számolni, valamint, hogy az áprilisban tartandó OT ülésre még egy napirendi pontot 
tervezzenek be, mivel az FB programját az OT ülésnek kell jóváhagynia.  
Javasolta, hogy  a négy éves ciklust figyelembe véve, biztosítva legyen egy-egy megyei 
tűzoltó szövetség beszámolója.  
Elnök javasolta, hogy a külföldi tűzoltó szövetségek tapasztalatait felhasználva a társ szakmai 
szövetségekkel egyeztetve készüljön program az ifjúsági tűzoltó munka fejlesztése érdekében.  
 
Közös elnökségi ülést (MTSZ-HÖTOSZ-LÖTOSZ) határozott el elnökség március 3-ra,  OT 
helyszíneit iroda fogja koordinálni, további elnökségi ülések helyszíne az iroda lesz.  



 
Döntés: Elnökség egyhangúlag elfogadta a munkatervet a fenti kiegészítésekkel és javasolta 
az OT elé vinni. 
  
Dobson Tibor MTSZ szóvivő a kiküldött kommunikációs tervet egészítette ki. 
  
 
3. napirendi pont: 
 
A MTSZ 2009. évi költségvetésének tervezete és a 2009. évi tagdíj és pártoló tagsági 
hozzájárulás témájához részletesen Balázs László és Kelemen Zsolt tett kiegészítést.  
- tűzoltó versenyek rendezésének újragondolásáról, költségek csökkentéséről (pl. egy napos 
verseny) 
- Magyar Tűzoltó internetes lap és a honlap összevonásáról.  
Az elismerések kiadásánál az Elismerési rendben foglaltak betartására hívták fel a figyelmet. 
Cseh Istvánné gazdasági vezető válaszolt a felvetésekre.  
A gazdasági vezető a továbbiakban ismertette az iroda alkalmazottainak 2008. évi bérezését, 
illetve a könyvelő és könyvvizsgáló díjazását, ill. a 2009. évi bérekre és díjakra tett javaslatot. 
  
Döntés: Az elnökség a 2009. évi bérekre és díjakra adott javaslatot nem fogadta el, a béreket 
csökkentette, ill. a díjakra a könyvelőt és könyvvizsgálót illetően a partnerekkel egyeztetést 
javasolt.    
 
Békés János jelezte, hogy a Sárospataki verseny előkészítés alatt áll, szállás és étkezés 
részben megrendelve, védnökök felkérve, ezért javasolja, hogy a verseny az eredeti tervek 
szerint legyen megtartva. 
Kelemen Zsolt javasolta, hogy a versenynél a hiányzó összeget az NCA keretéből pályázzuk 
meg.  
Farkas László FB elnök kérte, hogy a verseny részletes költségvetése jusson el hozzá. 
Javaslat született a költségek átszervezésére, több legyen a maradvány, a Flórián napi 
rendezvény költsége legyen kevesebb, a Magyar Tűzoltó internetes lap az összevonás után 4,2 
millióról 2,8 millióra csökkenjen. 
Elnök az iroda működésével kapcsolatban tételes szavazást rendelt el, amit elnökség 
elfogadott. Ezt követően a szóvivő is jelezte pénzügyi igényét.  
Kiss A. János főszerkesztő a honlap és az internetes lap összevonását nem tartja célszerűnek, 
ellenben javasolja, hogy engedjük be a reklámot, amellyel a költségek bizonyosan 
csökkenthetőek.  
Elnök a költségvetés második oldalához kért tételes szavazást.  
 
Döntés: Az elnökség 4 igen 1 nem szavazattal támogatja, hogy a megyei szövetségeknek 
juttatott összeg fele (600 ezer Ft) egységesen a működést szolgálja, másik fele pedig pályázat 
alapján kerüljön kiadásra.  
Döntés: Elnökség 4 igen 1 nem szavazattal a megyei szövetségek tagdíját 2009. évre 150 
ezer forintban javasolja OT-nak megállapításra, illetve a pártoló tagsági díjat 10 ezer 
Ft/évben meghagyni.  
 
Döntés: a 2009. március 20-22. között tervezett CTIF rendezvényt Pécelen kell megtartani, 
csökkentett költséggel. Elnökség 4 igen szavazattal támogatta a döntést. (időközben 4 főre 
csökkent a határozatképesség) 
 



4. napirendi pont: 
 
Döntés: Banka Emánuel az ÖTE tagozat vezetőjére Törőcsik Tamás személyében tett 
javaslatát elnökség 4 igen szavazattal elfogadta. 
 
5. napirendi pont: 
 
Döntés: Az elnökség az alelnökök javasolt munkamegosztását 4 igen szavazattal elfogadta.  
 
6. napirendi pont: 
 
Pályázat 
Banka Emánuel javaslatára új bizottságot kell létrehozni. OKF-től kérni kell résztvevőt a 
bizottságba. A pályázat műszaki tartalmát mielőbb el kell készíteni.  
 
 
7. napirendi pont: 
 
Irodavezető ismertette a Tűzoltó Nap közös rendezésével kapcsolatos közös állásfoglalást. 
 
8. napirendi pont: 
 
Tűzvédelmi koncepció alapkérdései 
Elnökség a koncepció alapkérdéseihez a 10 perces elérési időt javasolja 5 éves türelmi idővel.  
 
9. napirendi pont: 
 
MTSZ-OKF közötti együttműködési megállapodás tervezete elkészült. Lévai Kálmán az 
OKF-fel az egyeztetést meg fogja kezdeni. 
Döntés: Az elnökség az együttműködési megállapodás tervezet tartalmát elfogadta.  
 
10. napirendi pont: 

 
A MTSZ-OKF között 2009. január 30-án megtartott egyeztető tárgyaláson készített 
emlékeztető feladatainak és a feladatok végrehajtásáért felelős személyek meghatározása. 
 
Az elnökség a tárgyaláson vállalt négy feladatot a munkatervbe beépítette.  
 
11. napirendi pont: 
 
Egyebek 
 
Békés János ausztriai tartományi versenyre ismertetett meghívást. Elnökség kéri átadni a 
meghívót a versenybizottságnak.  
 

Kmf. 
 

 
 
 



 
 

Levezető elnök: 
 
 
 
 

dr. Bende Péter  
tűzoltó vezérőrnagy 

Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke 
 

Jegyzőkönyvvezető: 
 
 
 
 

Békés János 
 

 
 
 
  
 



 MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 
H-1105. Budapest, Martinovics tér 12. 

Telefon: 00 36 1 433-4001 
Fax: 00 36 1 433-4002 

Web: www.mtsz-firefa.hu ; E-mail: office@mtsz-firefa.hu 
 

 

Szám: 1-2 /2009 
 
Magyar Tűzoltó Szövetség Alelnökei 
Farkas László FB elnök 
Dr. Cziva Oszkár VB elnök 
Mihály János TV tagozat elnök 
Udvardi Sándor LT tagozat elnök 
Györgyfi Sándor Hagyományőrző Tagozat elnök 
Kiss A. János főszerkesztő 
Dobson Tibor szóvivő 
Törőcsik Tamás ÖTE elnök 
Cseh Istvánné gazdasági vezető 
 

 
Tisztelt Munkatársaim ! 

 
A Magyar Tűzoltó Szövetség Országos Elnökség ülését 2009. február 10-én, kedden, 10.00 
órakor tartjuk meg Budapesten, a Fővárosi  Tűzoltó Parancsnokság épületében( 1081 
Budapest, Dologház u. 1. ) az alábbi napirendi pontokkal:  
 
 

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. 

http://www.mtsz-firefa.hu/


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 
 
12. Javaslat az ÖTE tagozat vezetőjének személyére. 
Felelős: Banka Emánuel 
 
13. Egyebek 

 
Az elnökségi ülésre meghívom. 
 
A napirendi pontokhoz szükséges írásos anyagokat 1-2 nap késéssel küldjük ki.  
 
Budapest, 2009. február 3. 
 
 

 
 
 
 

Üdvözlettel: 
dr. Bende Péter 

tűzoltó vezérőrnagy 
Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke 
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Tájékoztató a 2009. január 16-án megtartott Elnökségi ülés óta végzett munkáról 
 

Tárgyalások, egyeztetések: 
 
- a másik két tűzoltó szövetség elnökeivel 
 
- megállapodás a másik két szövetséggel közösen az idei országos rendezvényekkel 

kapcsolatban 
 
- az OKF főigazgatójával január 27-én ( emlékeztető másodszori nekifutással elkészült ) 
 
- ÖM államtitkáránál, Jauernik Istvánnál Banka Emánuellel és Gombor Istvánnal           

( pályázati összegek hozzáférésének meggyorsítása, MTSZ és önkéntes tűzoltó 
egyesületek további állami támogatása ) 

 
Január 21-én a Tűzoltó Verseny Tagozat ülést tartott Budapesten a szövetség irodájában 
 
Január 24-én az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagozat elnöke, Banka Emánuel, Dénes Károly 
és Törőcsik Tamás megbeszélést tartottak Budapesten az irodában a tagozat további 
tevékenységéről és a koncepció további feladatairól, az alapkérdésekről 
 
Felkészülés a február 24-én tervezett megbeszélésre a MÖOSZ elnökénél, Gémesi Györgynél 
 
Több esetben nyilatkozat a médiában 
 
 

 
 



 
Alapvető kérdések a koncepcióhoz 

 
2009. 02.10-i Elnökségi ülés 7. pontjához 

 
 
A három legfontosabb kérdés a koncepció előkészítése előtt: 
 
- minden településnek legyen tűzoltási kötelezettsége? 
- állami vagy önkormányzati tűzvédelem, ill. tűzoltóság? 
- a lakosság védettségi szintje, azaz a kiérkezési idő meghatározása szükséges-e, és ha igen, 
mennyi legyen? 
 
 
A további kérdésekre a válasz az első háromból részben kikövetkeztethető.  
Ezek: 
- Minden gazdasági szervezet köteles a saját tűzoltásra? (Lásd: Ferihegy) 
- Településvédelem vagy lakosságvédelem? 
- A település-csoport jellemzők vagy a vonulási mennyiség legyen a meghatározó a tűzoltó 
erők megállapításánál? 
- A szubszidiaritás elvéből kiindulva döntően a lakossági normatíva döntse el a 
finanszírozást? 
- Hol legyen a HATÓSÁGI jogkör? 
- Mi tartozzon a felügyeleti jogkörhöz? (fenntartás, fejlesztés, személyzeti,….stb.) 
- Ki a Felelős az utánpótlás, az ifjúság bevonásáért? 
- Hogy nézzen ki az OKTATÁS, Továbbképzés? Ki lehet ennek gazdája? 
- Szükséges-e a katonai rendfokozat? 
- Ragaszkodjunk-e a szolgálati törvényhez való tartozáshoz? 
 
 
Banka Emánuel 



A tűzoltószövetségek együttes állásfoglalása a 2009. évi Országos Flórián Nap 
rendezése ügyében 

 
 
 
 
A HÖTOSZ, a LÖTOSZ és az MTSZ 2009. évben is támogatja a közös 
Országos Flórián Nap három szövetség és az OKF együttműködésében történő 
megrendezését.  
 
A siófoki Flórián Nap tapasztalatait figyelembe véve javasoljuk, hogy: 
 
- a három szövetség delegáltjaiból és az OKF (szükség szerint ÖM) 
képviselőiből alakuljon meg  rendező bizottság, mely dolgozza ki, és 
konszenzussal döntsön az Országos Flórián Nap helyszínéről, program és 
költségtervéről. 
- az ünnepség hivatalos részének, a protokoll és egyéb minőségben résztvevő 
tűzoltók elkülönített programjainak ideje lehetőség szerint csökkenjen, 
- az ünnepségen történő elismerések köre arányosan és elsősorban a hivatásos, 
az önkéntes köztestületi, az önkéntes egyesületi és a létesítményi tűzoltók, 
valamint az OKF és megyei igazgatóságai és a KOK tűzoltói állományára 
terjedjen ki.  
 
A közös Flórián nap szervezésén kívül a három szövetség az előzetes 
egyeztetések során abban már megállapodott, hogy 2009. május 10-én a tűzoltó 
családok számára közös Tűzoltó majálist rendez.  
A majális „protokoll” mentesen, rövid köszöntővel és sok szórakoztató 
programmal kötetlen ünneplést kíván biztosítani valamennyi résztvevő tűzoltó 
és családja részére.  
A majálison szívesen látjuk az OKF állományát is.  
 
A három Szövetség, a Rendezvények programját tekintve - egyenrangú 
partnerként, és a konszenzusra törekedve, - függetlenül a rendezési költség 
megosztástól - arányos szerep biztosítására törekszik. 
 
Budapest, 2009. február 5. 
 
 
 
 
Rajnai Zsolt tű. ezredes                Balog László            dr. Bende  tű. vezérőrnagy 
    HÖTOSZ elnöke                   LÖTOSZ elnöke                    MTSZ elnöke 
 



Magyar Tűzoltó Szövetség  Országos Katasztrófavédelmi  
Főigazgatóság 

 
Szám:  
 
 
 

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és 
a Magyar Tűzoltó Szövetség 

Együttműködési Megállapodása 
 
 
 
I. Az együttműködő partnerek 

1., Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, (továbbiakban: OKF) mely „A tűz elleni 
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló” 1996. évi XXXI. törvény 23. 
§-ban kapott felhatalmazás alapján „A tűzvédelem és a műszaki mentés, valamint a tűzol-
tóság tevékenységének központi irányítását” végző szerv. 

 
2., A Magyar Tűzoltó Szövetség, (továbbiakban: MTSZ) mely az egyesülési jogról szóló 

1989. évi II. törvény alapján létrehozott szervezet, és Alapszabályában megfogalmazottak 
szerint: „a tűz elleni védekezéssel és a műszaki mentéssel foglalkozó, a katasztrófa elhárí-
tásban közreműködő és azt segítő társadalmi szervezetek, demokratikus önkormányzattal 
rendelkező országos szakmai és képviseleti szervezete – társadalmi szervezetek szövetsé-
ge.” 

 
 
II. Az együttműködés célja 

1., A tűz elleni védekezést, a tűzoltást és műszaki mentést, valamint a tűzoltóságok tevékeny-
ségét befolyásoló döntés előkészítés során a Magyar Tűzoltó Szövetség – ezen keresztül 
tagszervezetei tagságának – a véleménye megjelenjen. 

2., A magyar lakosság tűzoltási ellátottsága minőségi mutatói tovább javuljanak. 
3., Az OKF és az MTSZ közötti kapcsolattartás formáinak rögzítése. 
 
4., Egymás kölcsönös tiszteletén keresztül az eredményes közös munkavégzés elősegítése, a 

szakmai konszenzus megvalósítása. 
 
 
III. Az együttműködés keretében vállalt kötelezettségek 

Az OKF vállalja, hogy a megállapodás alapján: 
 
1., Támogatja az MTSZ szakmai, érdekképviseleti munkáját. 
 

2., A tűzvédelmet és a tűzoltóságokat (hivatásos, köztestületi, létesítményi, egyesületi) 
érintő jogszabályok előkészítése során biztosítja az MTSZ számára  a véleménynyilvání-
tás lehetőségét. 

 
3., A tűzoltóságok működésével kapcsolatos tervek elgondolások előkészítése során kikéri az 

MTSZ véleményét. 



4., Véleménykülönbség esetén az OKF a felterjesztésben saját javaslata mellett utal az MTSZ 
eltérő álláspontjára is. 

 
5., A tűzoltóságokat érintő kérdések megvitatása esetén kezdeményezi az MTSZ részvételét a 

Katasztrófavédelmi Érdekegyeztető Tanács ülésén. 
 
6., A műszaki fejlesztési célkitűzések kialakítása, valamint az ezzel kapcsolatos pályázatok 

elbírálása során kikéri az MTSZ véleményét. 
 
7., Az országos vezetői értekezletekre – tanácskozási joggal – meghívja az MTSZ képviselő-
jét.      
 
8., Az MTSZ meghívása alapján, annak rendezvényein megfelelő vezetői szinten képviselteti 

magát. 
 
9., A lakosság tájékoztatásának, felkészítésének, valamint az ifjúság nevelésének a tűzvéde-

lem terén való minél hatékonyabb megvalósulása érdekében közös programokat dolgoz ki 
az MTSZ-vel. 

 
10., Törekszik arra, hogy a Nemzetközi Tűzoltószövetség (CTIF) Magyar Nemzeti Bizottsá-

gának működésében az MTSZ megfelelő súllyal részt vehessen. 
 
Az MTSZ vállalja, hogy a megállapodás alapján: 
 
11., Együttműködik az OKF-vel az egységes szakmai követelmények kialakításában,  érvény-

re juttatásában. 
 
12., Szakmai segítséget nyújt az OKF munkájához: szakmai véleményt nyilvánít, javaslatot 

tesz a tűzoltóságot érintő jogszabály tervezetekre. 
 
13., A tűzvédelmet és a tűzoltóságokat érintő – a kormányzati szervek, valamint az Önkor-

mányzati Minisztérium irányába tett – szakmai állásfoglalásairól, kezdeményezéseiről tá-
jékoztatja az OKF-et, majd azt  az előterjesztéssel egy időben megküldi az OKF-nek is. 

       
 
14., Rendszeresen tájékoztatja az OKF-et az MTSZ szakmai tevékenységéről, javaslatairól. 

Az MTSZ rendezvényeire valamint az Országos Tanács és a Küldöttközgyűlés üléseire az 
OKF képviselőjét meghívja. 

 
15., Felajánlja az OKF részére a külföldi kapcsolatok révén szerzett szakmai ismereteit, ta-

pasztalatait. 
 
16., A lakosság tájékoztatásának, felkészítésének, valamint az ifjúság nevelésének a tűzvéde-

lem terén való minél hatékonyabb megvalósulása érdekében közös programokat dolgoz ki 
az OKF-fel. 

 
17., Az MTSZ megfelelő szinten képviselteti magát a Nemzetközi Tűzoltószövetség (CTIF) 

Magyar Nemzeti Bizottságának munkájában. 
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IV. Kapcsolattartás 
18., A két szervezet között kapcsolatot az OKF főigazgatója és az MTSZ elnöke tartja. 
 
19., A szakmai munka végzése során kapcsolatot az OKF egyes főosztályai és az MTSZ alel-

nökei, tagozatai, illetve bizottságai tartanak. 
 
20., Az azonnali intézkedést igénylő kérdésekről az együttműködő felek kijelölt munkatársai 

munkakapcsolati formában konzultálnak. 
 
 
V. Záró rendelkezések 
 
Ez az együttműködési megállapodás az aláírást követő naptól lép hatályba és határozatlan 
időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az OKF és az MTSZ által 2000. július 9-én kötött 
és aláírt 174-5/1-2000. számú Együttműködési Megállapodás. 

A megállapodás fennmarad mindaddig, amíg az azt megkötő két fél közös megegyezéssel 
meg nem szünteti, illetve bármelyik fél egyoldalúan azt fel nem mondja. A felmondási idő 90 
nap. 

A megállapodást aláíró felek vállalják, hogy rendes felmondási jogukkal csak azt követően 
élnek, miután a módosítást célzó, tárgyalást kezdeményező írásbeli kérelmük kézhezvételét 
követő 15 napon belül megtartott tárgyaláson megállapodni nem tudtak, vagy a tárgyalásra 
kitűzött legalább 15 napos határidő eredménytelenül telt el. 

A megállapodásban foglaltak végrehajtását az együttműködő felek évente közösen értékelik. 
Szükség esetén kezdeményezik a megállapodás kiegészítését, átdolgozását. 

Az OKF a megállapodást a Katasztrófavédelem című folyóiratban megjeleníti, valamint az 
OKF és az MTSZ az internetes honlapján közzéteszi. 

 

 

Budapest, 2009. ………………….. 

 

 

 

 

Dr. Tatár Attila tűzoltó altábornagy   dr. Bende Péter tűzoltó vezérőrnagy 

OKF főigazgató       MTSZ elnök 
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