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Az MTSZ-nek az ország tűzvédelmi biztonságának erősítése érdekében vállalt feladatai 
körében 2008. évben, a költségvetési törvényben biztosított források átlátható, igazságos és 
hatékony felhasználásálasával prioritásokként kell kezelni a következő feladatokat: 

− Az MTSZ-nek a megyei tűzoltó szövetségek közreműködésével gondoskodnia kell a 
mentő tűzvédelemben közreműködő önkéntes tűzoltó egyesületek tekintetében a 
pénzügyi források esélyegyenlőségen és demokratikus elosztáson alapuló pályázati 
rendszerben történő elosztásáról. Ezzel párhuzamosan az MTSZ és a megyei tűzoltó 
szövetségek együttműködésével erősíteni kell a rendeltetésszerű, és jogszerű 
felhasználás kontrollját. 

− Gondoskodni kell a tagszervezetek széles körében a tűzoltó képzés és a továbbképzés 
megszervezéséről és támogatásáról, elősegítve, hogy a tűzoltó társadalom tagjai közül 
mind többen jussanak hozzá korszerű tűzoltószakmai tudáshoz, sajátítsák el a kor 
követelményeinek megfelelő szintű hazai és külföldi ismereteket, tapasztalatokat. 

− A tűzoltó szervezetek mentő tűzvédelemben részvevő tagjai megfelelő fizikai 
erőnlétének fejlesztését tűzoltóversek szervezésével kell ösztönözni úgy a MTSZ-nek, 
mint a megyei tűzoltó szövetségeknek.  

− Kiemelt figyelmet kell fordítani az információ áramlás minőségi színvonalának 
javítására úgy az MTSZ tagszervezeti között, mint MTSZ és az állami, önkormányzati 
valamint társadalmi szervezetek között. Az elektronikus informatikai eszközök 
használatának kiszélesítésével egyrészt gyorsan, hatékonyan és egyúttal 
költségtakarékosan kell megvalósítani a széleskörű információ átadást, másrészt meg 
kell teremteni annak feltételeit az ily módon összegyűlt adatok feldolgozásával és 
elemzésével nyert információk optimális mértékben hasznosuljanak az MTSZ 
döntéshozatali eljárásaiban.  

− A gazdaságos és hatékony működés alapvető feltétele a megfelelően szervezett feladat 
ellátás, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani az MTSZ-ben és a megyei 
tűzoltószövetnél a munkaszervezés fejlesztésére, feladatellátással arányos személyi, 
tárgyi és a pénzügyi feltételek megteremtésére. 

− Az MTSZ aktív szerepet vállal, illetve cselekvésre ösztönzi a tagszervezeteit, hogy 
intenzívebben vegyenek a lakókörnyezetük élők tűzvédelmi felvilágosításban. Kiemelt 
gondot kell fordítani a gyermekek és fiatalok tűzvédelmi kultúrájának növelésére, 
valamint a tűzoltó hivatás értékeinek megismertetésére. 

− Gondoskodni kell a tűzoltók és a tűzvédelem érdekében munkálkodók erkölcsi 
elismeréséről, ösztönözve hazánk tűzvédelmi biztonsága színvonalának emelése 
érdekében kifejtett közérdekű társadalmi tevékenységüket.  

− Az MTSZ-nek fokozott figyelmet fordítani kell az európai uniós és külföldi országok 
tűzoltó szövetségeivel való együttműködésre, megismertetve velük hazánk tűzvédelem 
terén elért eredményeit, megismerni az ő tapasztalataikat, gyakorlatukat.  
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I. 
A Magyar Tűzoltó Szövetség 2008 évi fő feladatai: 

 
- a Magyar Tűzoltó Szövetség ( továbbiakban: MTSZ ) alapvető dokumentumainak 
megfelelő, törvényes munkavégzés előkészítése, a szövetség tervezett és jóváhagyott 
rendezvényeinek színvonalas végrehajtása, a törvényes működéshez szükséges kellékek és 
dokumentumok naprakész állapotának biztosítása, kiegészítése, módosítása és a szövetség 
eredményes tevékenységéhez szükséges - hazai és nemzetközi - együttműködés további 
fejlesztése, 
 
- a MTSZ 2008. évi rendezvényeinek 
Országos Tűzoltó Nap, Szent Flórián Nap megemlékezés,  
IV. Országos Ifjúsági Tűzoltó Verseny, 
országos ifjúsági tűzoltó verseny bíróinak felkészítése,  
önkéntes és létesítményi tűzoltó parancsnokok, valamint az önkéntes tűzoltó egyesületi 
elnökök, parancsnokok, valamint hivatásos önkormányzati tűzoltóságok parancsnokai 
részére szakmai szimpózium,  
megfelelő előkészítése, lebonyolítása és értékelése, 
 
- a MTSZ 2008. évi munkatervének, 2007. évi munka értékelésének összeállítása, testületi 
ülések elé terjesztése, 
 
- a MTSZ 2007 évi gazdálkodása, mérlege és közhasznúsági jelentése beszámolójának 
elkészítése és testületi ülés elé terjesztése, 
 
- a MTSZ 2008 évi költségvetése összeállítása, testületi ülések elé terjesztése, 
 
- a MTSZ 2008 évi tagdíj és pártoló tagsági hozzájárulás megállapítása, 
 
- a 2008. évi pályázatok rendszerével összefüggő javaslat kidolgozása, testületi ülések elé 
terjesztése, 
 
- a MTSZ által biztosított elismerések rendje tervezetének megvitatása és elfogadása 
 
- a szövetség nemzetközi kapcsolatainak további fejlesztése, ezen belül a szlovák-magyar és a 
lengyel-magyar öt éves együttműködési megállapodásról való megemlékezés, illetőleg a 
szükséges szándéknyilatkozat megtétele  
 
- a MTSZ szakmai tagozatok munkájának értékelése, 
 
- a MTSZ FB munkájával összefüggő tájékoztatás, beszámoló, a bizottság szükséges 
kiegészítése 
 
- a MTSZ Választási Bizottság újraválasztása 
 
- a CTIF Magyar Nemzeti Bizottság 2009 évben tervezett munkájáról szóló tájékoztató és a 
2008 évben végzett munkáról szóló tájékoztatás, 
 
- a munkatervben szereplő testületi ülések, rendezvények előkészítése, lebonyolítása, 
dokumentálása, 
 
- a gyermek és ifjúsági tűzoltó mozgalom további működtetésével kapcsolatos program 
kidolgozása, annak elfogadtatása, 
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- egyenruhával összefüggő javaslat kidolgozása és elfogadása az önkéntes tűzoltó egyesületek 
és a létesítményi tűzoltóságok tagjai részére,  
 
- a tisztújító Országos Küldöttközgyűlés előkészítése és lebonyolítása. 
 
A MTSZ az önkéntes tűzoltó egyesületekkel összefüggő törvényjavaslat elfogadását követően 
külön intézkedési tervet készít a végrehajtási rendelkezések megalkotása segítésének 
érdekében. 
 
A célkitűzések konkrét feladatai  testületi ülések napirendjeihez kötötten jelennek meg. 
A MTSZ tagozatainak éves munkatervei a mellékletben találhatók. 
 
 

II. 
 

Országos Küldöttértekezletek: 
 

A. 
 
Ideje: 2008. március 8. 
Helye: Budapest 
Napirendi pontok: 
1. A MTSZ 2007. évi munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámoló 
Felelős: dr. Bende Péter 
2. A MTSZ közhasznúsági jelentésének megvitatása és elfogadása. 
Felelős: Cseh Istvánné 
3. A MTSZ Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása, a bizottság kiegészítése. 
Felelős: Pécz József 
4. Egyebek 
 

B 
 
Ideje: 2008. december 9. 
Helye: Budapest 
Napirendi pontok: 
1. A MTSZ tevékenységének értékelése a választási ciklusban. 
Felelős: dr. Bende Péter 
2. A MTSZ Alapszabályának módosítása. 
Felelős: Balázs László 
3. A MTSZ Választási Bizottság beszámolója a végzett munkáról, a MTSZ elnökére, 
alelnökeire, a FB elnökére és tagjaira vonatkozó javaslatok ismertetése, a jelöltek 
elfogadtatása. 
Felelős: MTSZ Választási Bizottság elnöke 
4. A MTSZ elnökének, alelnökeinek, FB elnökének és tagjainak megválasztása. 
Felelős: MTSZ Választási Bizottság elnöke 
5. Egyebek. 
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III. 
 

Országos Tanács ülések: 
 

A. 
 
Ideje: 2008. február 15. 
Helye: Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság 
Napirendi pontok: 
1. A Megyei Tűzoltó Szövetség elnökének tájékoztatója szövetsége helyzetéről. 
Felelős: Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke 
2. A MTSZ elnökének tájékoztatása a két testületi ülés között végzett munkáról. 
Felelős: dr. Bende Péter 
3. A IV. Országos Hagyományos Tűzoltó Verseny ( Karcag, 2008. június 20. – június 22.) 
előkészítéséről és a soron következendő feladatokról szóló tájékoztató.  
Felelős: Mihály János, Lévai Kálmán, Békés János 
4. Az önkéntes tűzoltó egyesületek elnökök és parancsnokok, önkéntes és létesítményi tűzoltó 
parancsnokok, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok parancsnokai szakmai 
szimpóziumának előkészítése. 
Felelős: Gombor István, Békés János  
5. A 2008. évi Országos Tűzoltó Nap, a Flórián Nap előkészítésével összefüggő tájékoztatás. 
Felelős: Farkas László, Békés János 
6. A MTSZ 2008. évi munkatervének és költségvetés tervezetének megvitatása. 
Felelős: Békés János, Cseh Istvánné 
7. A MTSZ 2008. évi tagdíjára vonatkozó javaslat megvitatása. 
Felelős: Cseh Istvánné 
8. A Költségvetési Törvényben meghatározott, önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására 
biztosított, 114,2 M Ft. elosztására vonatkozó pályázati rendszer. 
Felelős: Pernyák Sándor.  
9. A MTSZ 2007. évi tevékenységének és gazdálkodásának beszámolója, tájékoztatás a 
közhasznúsági jelentés tartalmáról. 
Felelős: dr. Bende Péter, Békés János, Cseh Istvánné 
10. Egyebek. 
 
 

B 
 
Ideje: 2008. április 15.  
Helye: Nógrád megye, Pásztó 
Napirendi pontok: 
1. A Megyei Tűzoltó Szövetség elnökének tájékoztatója szövetségének helyzetéről. 
Felelős: Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke 
2. A MTSZ elnökének tájékoztatója a két testületi ülés között végzett munkáról. 
Felelős: dr. Bende Péter 
3. A MTSZ Ifjúsági Tagozat tájékoztatója az ifjúsági tűzoltó mozgalom esedékes feladatairól 
és a mozgalom stratégiai célkitűzéseiről.  
Felelős: Kelemen Zsolt 
4. A MTSZ Választási Bizottság megválasztása. 
Felelős: Pécz József 
5. A XII. Szakmai Szimpózium előkészítésének és lebonyolításának feladatai. 
Felelős: Gombor István, Békés János 
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6. A MTSZ alapvető dokumentumaiban meghatározott feladatok, a feladatok 
végrehajtásának feltételei és a szövetség szervezeti felépítése összhangjának értékelése ( 
Alapszabályzat, SzMSz, Választási Szabályzat stb.).  
Felelős: elnökség később jelöli meg 
7. A MTSZ lapkiadásával összefüggő helyzet megvitatása. 
Felelős: elnökség később jelöli meg 
8. Az önkéntes egyesületi és létesítményi tűzoltók részére árban elérhető, tartós, strapabíró, 
jól tisztítható nyári és téli egyenruha ( formaruha ) biztosításával kapcsolatos javaslat 
elfogadása. Az új állomány- és beosztás jelzésére vonatkozó javaslat.   
Felelős: Balázs László 
9. Egyebek 
  

C 
 
Ideje: 2008. június 6-7-8. 
Helye: Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, Pécel 
Napirendi pontok: 
1. A Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Szövetség elnökének tájékoztatója szövetségének 
helyzetéről. 
Felelős: Szilaj István elnök 
2. A MTSZ elnökének tájékoztatója a két testületi ülés között végzett munkáról. 
Felelős: dr. Bende Péter 
3. Az Országos Tűzoltó Nap, Flórián Napi rendezvény értékelése. 
Felelős. dr. Bende Péter 
4. Tájékoztató a IV. Országos Ifjúsági Tűzoltó Verseny előkészítéséről és a versenybírói 
felkészítés tapasztalatairól. 
Felelős: Mihály János, Lévai Kálmán, Békés János 
5. A hazai és nemzetközi együttműködési megállapodások értékelése és az ebből következő 
feladatok meghatározása.   
Felelős: Sisák Imre, Békés János 
6. Tájékoztatás a  2009. év Költségvetési Törvény előkészítésével kapcsolatos, MTSZ-et 
érintő feladatokról. 
Felelős: dr. Bende Péter 
7. A MTSZ által adományozott elismerések rendje, a szolgálati érem adományozásával 
kapcsolatos módosítások. 
Felelős: 
8. Egyebek 
 

D 
 

 
Helye: Berettyóújfalu 
Ideje: 2008. szeptember 23. 
Napirendi pontok: 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Tűzoltó Szövetség elnökének tájékoztatója szövetségének 
helyzetéről. 
Felelős: Györgyfi Sándor elnök 
2. A MTSZ elnökének tájékoztatója a két testületi ülés között végzett munkáról. 
Felelős: dr. Bende Péter 
3. A IV. Országos ifjúsági Tűzoltó verseny tapasztalatai és az ebből következő feladatok 
meghatározása. 
Felelős. Mihály János, Lévai Kálmán, Békés János 
4. A MTSZ Ifjúsági Tűzoltó tagozat elnökének tájékoztatója a végzett feladatokról ( írásos 
előterjesztés ). 



 7
Felelős: Kelemen Zsolt 
5. A MTSZ Létesítményi Tűzoltó Tagozat elnökének tájékoztatója a végzett munkáról, 
javaslatok a soron következő feladatokra. ( írásos előterjesztés ) 
Felelős. Bőhm Péter 
6. A MTSZ Önkéntes Tűzoltó Egyesületek Tagozat elnökének tájékoztatója a végzett 
munkáról, javaslatok a soron következő feladatokra. ( írásos előterjesztés ) 
Felelős. Banka Emánuel 
7. A MTSZ Tűzoltó Verseny Tagozat elnökének tájékoztatója a végzett munkáról, javaslat a 
soron következő feladatokra. ( írásos előterjesztés ) 
Felelős: Mihály János 
8. A MTSZ Alapszabálya módosításával összefüggő javaslat megvitatása. 
Felelős. Balázs László 
9. A CTIF Magyar Nemzeti Bizottság elnökének tájékoztatója a 2008. évben végzett 
munkáról és a 2009. évben tervezett feladatokról. 
Felelős: Dr. Tatár Attila 
10. Egyebek. 
 

IV. 
 

Országos Elnökségi ülések 
 

A 
 

Ideje: 2007. február 1. 
Helye: Budapest       
Napirendi pontok: 
1. A MTSZ elnökének tájékoztatója a két testületi ülés között végzett munkáról. 
Felelős: dr. Bende Péter 
2. A IV. Országos Hagyományos Tűzoltó Verseny ( Karcag, 2007. június 20. – június 22.) 
előkészítéséről és a soron következendő feladatokról szóló tájékoztató.  
Felelős: Mihály János, Lévai Kálmán, Békés János 
3. Az önkéntes tűzoltó egyesületek elnökök és parancsnokok, önkéntes és létesítményi tűzoltó 
parancsnokok, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok parancsnokai szakmai 
szimpóziumának előkészítése. 
Felelős: Gombor István, Békés János  
4. A 2008. évi Országos Tűzoltó Nap, a Flórián Nap előkészítésével összefüggő tájékoztatás. 
Felelős: Farkas László, Békés János 
5. A MTSZ 2008. évi munkatervének, költségvetés tervezetének megvitatása. 
Felelős: Békés János, Cseh Istvánné 
6. A MTSZ 2008. évi tagdíjára vonatkozó javaslat megvitatása. 
Felelős: Cseh Istvánné 
7. A Költségvetési Törvényben meghatározott, önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására 
biztosított, 114,2 M Ft. elosztására vonatkozó pályázati rendszer. 
Felelős: Pernyák Sándor.  
8. A MTSZ Alapszabály módosításának szükségessége. 
Felelős: Balázs László 
9. A MTSZ 2007. évi tevékenységének és gazdálkodásának beszámolója. 
Felelős: dr. Bende Péter, Békés János, Cseh Istvánné 
10. Egyebek. 
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B 
 
Ideje: 2008. március 25. 
Helye: Budapest, FTP 
Napirendi pontok: 
1. A MTSZ elnökének tájékoztatója a két testületi ülés között végzett munkáról. 
Felelős: dr. Bende Péter 
2. A MTSZ Ifjúsági Tagozat tájékoztatója az ifjúsági tűzoltó mozgalom esedékes feladatairól 
és a mozgalom stratégiai célkitűzéseiről.  
Felelős: Kelemen Zsolt 
3. A MTSZ Választási Bizottság megválasztásával összefüggő feladatok. 
Felelős: Pécz József 
4. A XII. Szakmai Szimpózium előkészítésének és lebonyolításának feladatai. 
Felelős: Gombor István, Békés János 
5. A MTSZ alapvető dokumentumaiban meghatározott feladatok és a szövetség szervezeti 
felépítése összhangjának értékelése.  
Felelős: elnökség később jelöli meg 
6. A MTSZ lapkiadásával összefüggő helyzet megvitatása. 
Felelős: elnökség később jelöli meg 
7. Az önkéntes egyesületi és létesítményi tűzoltók részére árban elérhető, tartós, strapabíró, 
jól tisztítható nyári és téli egyenruha ( formaruha ) biztosításával kapcsolatos javaslat 
kidolgozása, megvitatása, elfogadása, OT elé történő előterjesztésre. Az állomány- és 
beosztás jelzésére vonatkozó javaslat.   
Felelős: Balázs László 
8. Egyebek 
  

C 
 
Ideje: 2008. április 29.. 
Helye: Budapest ( Bács-Kiskun megye, Akasztó ) 
Napirendi pontok: 
1. A MTSZ elnökének tájékoztatója a két testületi ülés között végzett munkáról. 
Felelős: dr. Bende Péter 
2. Az Országos Tűzoltó Nap, Flórián Napi rendezvény értékelése. 
Felelős. dr. Bende Péter 
3. Tájékoztató a IV. Országos Ifjúsági Tűzoltó Verseny előkészítéséről és a versenybírói 
felkészítés tapasztalatairól. 
Felelős: Mihály János, Lévai Kálmán, Békés János 
4. A hazai és nemzetköz együttműködési megállapodások értékelése és az ebből következő 
feladatok meghatározása.   
Felelős: Sisák Imre, Békés János 
5. A 2009. év Költségvetési Törvény előkészítésével kapcsolatos, MTSZ-et érintő feladatok 
meghatározása, megvitatása. 
Felelős: dr. Bende Péter 
6. A MTSZ által adományozott elismerések rendje, a szolgálati érem adományozásával 
kapcsolatos módosítások. 
Felelős: 
7. Egyebek 
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D 
 
Ideje: 2008 szeptember 2.  
Helye: Budapest 
Napirendi pontok: 
1. A MTSZ elnökének tájékoztatója a két testületi ülés között végzett munkáról. 
Felelős: dr. Bende Péter 
2. A IV. Országos ifjúsági Tűzoltó verseny tapasztalatai és az ebből következő feladatok 
meghatározása. 
Felelős. Mihály János, Lévai Kálmán, Békés János 
3. A MTSZ Ifjúsági Tűzoltó tagozat elnökének tájékoztatója a végzett feladatokról ( írásos 
előterjesztés ). 
Felelős: Kelemen Zsolt 
4. A MTSZ Létesítményi Tűzoltó Tagozat elnökének tájékoztatója a végzett munkáról, 
javaslatok a soron következő feladatokra. ( írásos előterjesztés ) 
Felelős. Bőhm Péter 
5. A MTSZ Önkéntes Tűzoltó Egyesületek Tagozat elnökének tájékoztatója a végzett 
munkáról, javaslatok a soron következő feladatokra. ( írásos előterjesztés ) 
Felelős. Banka Emánuel 
6. A MTSZ Tűzoltó Verseny Tagozat elnökének tájékoztatója a végzett munkáról, javaslat a 
soron következő feladatokra. ( írásos előterjesztés ) 
Felelős: Mihály János 
7. A CTIF Magyar Nemzeti Bizottság elnökének tájékoztatója a 2008. évi feladatokról és a 
2009. év terveiről. 
Felelős: Dr. Tatár Attila 
8. Egyebek. 
 

E 
 

Ideje: 2007. november 4.. 
Helye: Budapest 
Napirendi pontok: 
1. A MTSZ elnökének beszámolója  a két testületi ülés között végzett munkáról. 
Felelős: dr. Bende Péter 
2. A MTSZ alelnökeinek beszámolója a 2008. évben végzett munkájukról ( írásos 
előterjesztés ) 
Felelős: MTSZ alelnökei 
3. Javaslatok a 2009. évi munka tervezetének összeállításához. ( írásos előterjesztés ) 
Felelős: testületi ülés résztvevői. 
4. A FB tájékoztatója a választási ciklusban végzett munkáról. 
Felelős: Farkas László 
5. A tisztújító Országos Küldöttértekezlet előkészítésének helyzete és a további feladatok. 
Felelős. dr. Bende Péter, Békés János 
6. Egyebek 
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Budapest, 2008. február 15. 
 
Záradék: 
A MTSZ 2008. évi munkaterv tervezetét a MTSZ 2008. február 15-én megtartott Országos 
Tanács ülése megvitatta és a javasolt kiegészítésekkel együtt a leírt formában elfogadta. 
 
 

 
dr. Bende Péter 

tűzoltó vezérőrnagy 
Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke 


