
 
 
 

Feljegyzés 
 

a Magyar Tűzoltó Szövetség Országos Elnökségi üléséről 
 
 
 
 
Készült: 2009. augusztus 26-án, a Fővárosi Tűzoltó parancsnokság épületében (1081 
Budapest, Dologház u. 1. ) 
 
 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint ( 1. sz. melléklet ). 
 
 
Dr. Bende Péter elnök üdvözölte a jelenlévőket, megállapította, hogy 5 fő elnökségi tag 
jelenlétével az ülés határozatképes, elfogadásra javasolta a kiadott napirendi pontokat. A 
feljegyzés elkészítésére javasolta Gombor István irodavezetőt. A napirendet és a feljegyzés 
készítőjét a tagok 5 egyhangú szavazattal elfogadták, más napirendi pontra nem érkezett 
javaslat. 
 
 
1. napirendi pont: 
 
A két testületi ülés közötti munkáról szóló tájékoztató végén a LÖTOSZ elnökének levelét 
ismertette az irodavezető. 
Hosszas vita után 5 egyhangú szavazattal az alábbi határozat született:  
 
1.sz. határozat: Az MTSZ készítsen egy helyzetelemzést a Szövetségek közti együttműködés 
érdekében, amelyet mindkét partner szövetség elnöke kapjon meg.  
Felelős: irodavezető 
Határidő: 2009. szeptember 20. 
 
A Felügyelő Bizottság elnöke javasolta, hogy ne csak a testületi ülések, hanem a Határozatok 
tára is legyen elérhető a honlapon.  
  
2. sz. határozat: 5 egyhangú szavazattal a Határozatok tárát is fel kell tenni a honlapra.  
Felelős: irodavezető 
Határidő: szeptember 20.  
 
 
2. napirendi pont: 
 
Az  MTSZ Alapszabályának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítási javaslata. 
 
Az irodavezető előterjesztését az elnökség megvitatta.  



Az előterjesztett javaslatok egy része nincs kellően kimunkálva ,ill. erősen vitatható, ezért az 
elnökség a napirend tárgyalását felfüggesztette. 
 
3. sz. határozat: a módosítási javaslatokat át kell dolgozni és a következő elnökségi ülésre be 
kell terjeszteni. (ebben az állapotban az OT elé nem vihető) 
Felelős: irodavezető 
Határidő: október 25. 
 
 
3. napirendi pont: 
 
Az Országos Hagyományos Tűzoltó Versenyről és az ostravai Tűzoltó Olimpiáról Békés 
János számolt be.  
Kovács Sándor BAZ megyei elnök szóbeli kiegészítést tett az országos verseny szervezési és 
költségvetési problémáiról.  
Elnök mindkét rendezvényért köszönetet mondott a résztvevőknek, a szervezőknek, valamint 
a helyszínt biztosító Sárospatak városnak.   
 
4. napirendi pont: 
 
Az MTSZ által adható elismerési rendszer értékelését irodavezető ismertette.  
 
Elnök javaslatai:  

- Iroda tájékozódjon a Széchenyi Ödön emlékplakett civil változatának/tagozatának 
anyagi lehetőségeiről (színben, formában), valamint az emlékplakett szalagsáv 
megjelenítése körülményeiről. 
- A tagszervezetek következő évi szolgálati érem igényeit az iroda gyűjtse be és csak a 
készleten felül rendeljen. 

. 
- A következő évi miniszteri jutalmazás tárgyában MTSZ kérelmezze, egy „keret” 
biztosítását. (5 db) (pl. Flórián napra)  
− Az Év tűzoltója ill. Szt. Flórián érdemjel adományozásánál  MTSZ lehetőleg a 
partnerszövetségekkel közösen kezdeményezze az OKF-nél, hogy benne lehessen abban a 
bizottságban, ahol eldöntik az odaítélést. 
−  

4. sz. határozat: elnökség 5 igen szavazattal az elnök  javaslatait elfogadta.  
Felelős: irodavezető 
Határidő: 2009. november 30. 
 
 
 
 
5. napirendi pont:  
 
A MTSZ által megkötött együttműködési megállapodások helyzetének értékelését Lévai 
Kálmán alelnök ismertette. 
Jelezte, hogy a tárgyalások még nem fejeződtek be az OKF-el a megállapodás megújítása 
ügyében. 
 
 



6. napirendi pont:  
 
Beosztási jelzések, egységes egyenruhára vonatkozó javaslat. 
 
Banka Emánuel alelnök ismertette a LÖTOSZ javaslatát, ami véleménye szerint nincs még 
abban a fázisban, hogy érdemben tudnánk róla beszélni. 
Egységes egyenruhához: aki teheti, a szürke zubbony és fekete nadrág a piros parolis 
beosztási jelzésekkel, baloldalon a MTSZ emblémájával használja. (ezt az emblémát az 
anyagi lehetőség függvényében célszerű lenne nagy tételben megrendelni.) 
 
 
 
5. sz. határozat:  
MTSZ keresse meg levélben a  LÖTOSZ-t, hogy jobban meg szeretné ismerni a LÖTOSZ 
beosztási jelzés rendszerét. 
Felelős: irodavezető 
Határidő: 2009. október 30. 
 
 
7. napirendi pont: 
 
MTSZ honlap és média megjelenése 
 
Irodavezető ismertette a honlapon megjelenő híreket, újdonságokat. Véleménye szerint el kell 
dönteni, szüksége van-e a MTSZ-nek a média megjelenésre?  
 
Kelemen Zsolt alelnök: honlap hatékonyabbá tétele lenne a legfontosabb, regisztrált tagokkal 
és pontos adatbázissal. Meg kellene vizsgálni a közös írott sajtó lehetőségét is, ami nagyon 
hiányzik.  
 
6. sz. határozat: 4 igen, 1 ellenszavazattal az elnökség felhatalmazza az elnököt, a szóvivői 
rendszer  ügyében történő eljárásra.. 
 
8. sz. napirendi pont: 
 
A XIII. Szakmai Szimpózium előkészítése 
Irodavezető ismertette az eddig történteket.  
 
7. sz. határozat: az elnökség 5 igen szavazattal a Szimpózium későbbi időpontra való 
elhalasztása mellett döntött.  
 
9. napirendi pont: 
 
Egyebek: 
 

a.) A jövő évi költségvetés helyzete: 
 
Elnök ismertette a jövő évi várható állami támogatás mértékét, valamint a bevételek 
alakulását.  
 



b.) ÖTE tv. Végrehajtási rendelet tárgyalása elhalasztva 
 

c.) Pimper László alelnök tájékoztatta az elnökséget az október 10-re tervezett közös 
létesítményi tűzoltó verseny szervezéséről. 

 
d.) ÖTE tagozati elnök lemondása 

 
8. sz. határozat:  
Az elnökség Törőcsik Tamás lemondását egyhangúlag elfogadta, egyben megköszöni eddigi 
munkáját. A lemondást az OT elé kell terjeszteni.  
 
Banka Emánuel alelnök távozásával az elnökség létszáma 4 főre csökkent.  
 

e.) iroda hatékonyság vizsgálat befejezése 
 
Kelemen Zsolt alelnök zárt ülést kért, amit az elnökség elfogadott. A zárt ülésen ismertette, 
hogy az idei és a jövő évi megszorításokra milyen kényszermegoldás alkalmazható a 
költségcsökkentés terén.  
Az elnökség megvitatta az előterjesztést ill. a gazdálkodás részleteit,valamint  a működési és 
személyi költségeknek várható szűkítési lehetőségeit és felhatalmazta az elnököt a szükséges 
lépések megtételére. 
 
A feljegyzést készítette: Gombor István irodavezető 
 
 
                                                             Hitelesítő: dr. Bende Péter vezérőrnagy sk. 
                                                                                           MTSZ elnök 
 
 


