
Feljegyzés 
 

Az MTSZ 2009-03-03-án Siófokon tartott elnökségi üléséről 
 

(Az elnökségi ülésen megjelentek a jelenléti íven) 
 
 
Elnök az ülést megnyitotta, megállapította, hogy az ülés 5 fővel határozatképes. 
Az elnökség a kiküldött napirendet és a jkv. vezető személyében Gombor Istvánt elfogadta. 
Hitelesítő: Elnök. 
 

1.) napirend:  
 
Elnök beszámolt a márc. 5.-i konferencia szervezés részleteiről. 
 
      2.) napirend: 
 
Irodavezető beszámolt a szeptemberre tervezett szimpózium és szóvivői továbbképzés 
előkészítés helyzetéről. Döntés szükséges, hogy 1- vagy 2 napos legyen. 
 
Döntés: OT elé kell terjeszteni, mivel a tagszervezetek anyagi helyzetén múlik. 
              Felelős: irodavezető 
 

3.) napirend:  
 
Megtárgyalása Balázs László alelnök távolléte miatt elhalasztva. 
 
Döntés: A módosítási javaslatot a két társszövetségnek, ill. az új elnökség tagjainak küldjük 
meg. 
 
Felelős: irodavezető 

 
4.) napirend: 

 
A délelőtti közös elnökségi ülésen történt megállapodás alapján : 
 
Döntés: az alapelvek egyeztetésére Banka Emánuel és Pimper László alelnök urak lesznek 
delegálva. 

 
5.) napirend:  

 
Békés János beszámolt a Tűzoltó Olimpia, a Tűzoltó verseny és a versenybírói felkészítés 
helyzetéről, valamint a CTIF dunamenti országok márciusi találkozója előkészítéséről. 
 
Elnökség kérte hogy e programokat az  OT már elfogadott költségvetéséből kell kihozni. 
Mindkét rendezvényre feltétlenül pályázni kell, hogy azok színvonalasan megrendezhetőek 
legyenek. 
 
Döntés:A Tűzoltó Olimpia  delegációvezetője Békés János legyen. 
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6.) Egyebek: 
 
--- Sajtószóvivő ügye. Az Elnök ismételten tárgyalni fog a két társszövetséggel a  

működtetés forrásának  előteremtése kérdésében. 
  
---MTSZ-OKF Együttműködési megállapodás tartalmának LÖTOSZ által kért 

módosítása. 
 
Döntés: elnökség 4 igen 1 nem szavazattal elfogadta, hogy az OKF vállalás 2,) pontjából a 
tűzoltóságok felsorolását ( a zárójeles részt)ki kell hagyni. 

     
    --- Országos Tűzoltónap Kecskeméten. Lévai Kálmán alelnök beszámolt a szövetségek 
közti nézetkülönbségekről, ill. azok kezeléséről. 
          Az előléptetések felterjesztésére (2 db), az irodavezető intézkedjen. 
    --- Hatékonyságvizsgálat az iroda és internetes újság ügyében. 
          Felmerült, hogy kell-e külön könyvelő és könyvvizsgáló, és mennyiért? 
          Felmerült, hogy az irodán jelenleg dolgozók teljesítménye arányban áll-e a 
javadalmazásukkal. 
         
Döntés: Elnökség felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy  a vizsgálatot végezze el.  

 
Budapest, 2009. március 4.                             

 
 
 

Készítette: 
 
 
 
 
 

Gombor István 
 
 
 
 
 
 

Hitelesítő: 
 
 
 
 
 

dr.Bende Péter 
MTSZ elnök 
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 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: 1-4/2009 
 
Magyar Tűzoltó Szövetség Alelnökei 
Farkas László FB elnök 
Cseh Istvánné gazdasági vezető 
Dobson Tibor szóvivő 
Békés János  
 

 
Tisztelt Munkatársaim ! 

 
 
 
A Magyar Tűzoltó Szövetség Országos Elnökség ülését 2009. március 3-án, kedden, 10.00 
órakor tartjuk meg Siófokon, a Piknik panzió épületében ( 8600 Siófok, Honvéd utca 73. ) az 
alábbi napirendi pontokkal:  
 
 
Közös elnökségi (HÖTOSZ-LÖTOSZ-MTSZ): 
Közös ügyeink egyeztetése, többek között:  
- a közös koncepció kialakításának menete, 
- egyenruházat, beosztási jel, igazolvány közös egyeztetése, 
- önkormányzati tűzvédelem ügye, 
- ifjúsági tűzoltó program közös kialakítása. 
 
 
Külön elnökségi ülés ugyanott, ugyanakkor 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Tájékoztató a két testületi ülés között végzett munkáról 
      Felelős: dr. Bende Péter 
 
2. A XIII. Szakmai Szimpózium, a megyei, budapesti tűzoltó szövetségek, a hivatásos 

önkormányzati, az önkéntes ( köztestületi ), az önkéntes tűzoltó egyesületi és a 
létesítményi tűzoltóságok szóvivői részére tartandó képzés feladataira javaslat.  

      Felelős: Gombor István, Dobson Tibor  
 
 
3.  A MTSZ Alapszabályzatának módosítási javaslata 
     Felelős: Balázs László 

 
 
4. A HÖTOSZ, LÖTOSZ és az MTSZ által készítendő szakmai elképzelés, koncepció 
    helyzete. 
    Felelős: Banka Emánuel 

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


 
5. Tájékoztató a Tűzoltó Olimpia ( 2009. július 19-26., Ostrava ), a III. Országos 
    Hagyományos Tűzoltó Verseny ( 2009. július 3-5., Sárospatak ) és az április 24-25-én 
    megtartandó versenybírói felkészítés előkészítéséről. 
    Felelős: Mihály János, Kovács Sándor, Békés János 
 
6. Egyebek. 

 
Az elnökségi ülésre meghívom. 
 
 
Budapest, 2009. február 23. 
 
 

 
 
 
 

Üdvözlettel: 
 
 
 
 

dr. Bende Péter 
tűzoltó vezérőrnagy 

Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke 
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