
Beszámoló 

2022. április 07. napján, a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége 

közgyűlése és szakmai napja 

 

A szövetség tavaszi szakmai napját és közgyűlését Ráckevén a Duna Relax hotelben tartotta. 

Nagy számú, a díjazottok családtagjaival kiegészítve, mintegy nyolcvan fő érdeklődése mellett zajlott a 

közgyűlés és szakmai nap. 

 

Közgyűlés 

Udvardi Sándor elnök megállapította, hogy a 13 óra 30 percre összehívott közgyűlésen a tagok nem jelentek 

meg a szükséges számban, ezért a közgyűlés nem határozatképes.  

Az alapszabályban és a meghívóban rögzítettek szerint 14 órára meghirdetett megismételt közgyűlés, a 

megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Elnök 14 órakor a megismételt közgyűlést megnyitotta.  

 

Az Elnök levezető elnöknek Dr. Pimper Lászlót, jegyzőkönyvvezetőnek Szilasi Jánost, két jegyzőkönyv 

hitelesítőnek Pesztericz Rajmundot és Varga Zoltánt javasolta.  

 

A levezető elnök a napirendet a közgyűlés elé terjesztette.  

1. Elismerések, érdemérmek átadása  

2. A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló előterjesztése 

3. Felügyelő Bizottság beszámolója a 2021. évi gazdálkodásról 

4. A 2022. évi költségvetési beszámoló előterjesztése 

5. 2022. évi Munkaprogram előterjesztése 

6. 2022. évi költségvetési terv előterjesztése, a 2023. évi tagdíj megállapítása 

7. Egyebek 

 

A levezető elnök felkérte Udvardi Sándor elnök urat az LTSZ érdemérmek átadására. 

A jutalmazottak névsora a mellékletben. 

 

A hazai tűzvédelmi rendszer aktualitásairól adott tájékozást Fülep Zoltán tű. ezredes mb. országos tűzoltósági 

főfelügyelő. Statisztikai adatokon keresztül mutatta be az elmúlt év káreseteit, kiváltó okait. A konzultáció 

során kitért az elkövetkezendő évek, -mind technikai, mind humán, fejlesztési irányvonalára.  

SziFire Kft. Holmatro szervizmérnöke, Mórocza Árpád előadásában bemutatta a Holmatro család 

PENTHEON akkumulátoros feszítő-vágó berendezések alkalmazhatóságát. Árpád beavatkozó tűzoltóként 

hiteles és részletes műszaki adatokkal fűszerezett előadása végén az érdeklődők akár kézbe is a „szerszámot”. 

  



 

Az előadások után a szövetség elnöke Udvardi Sándor összehívta a tisztségviselőket egy elnökségi ülésre, 

amelyen az alábbi napirendek szerepeltek: 

1. Interschutz tűzoltó világkiállítás, szakmai kirándulás 

Polka András az utazással megbízott szervező tájékoztatta az elnökséget, hogy jelenleg 30 fő előregisztrációja 

érkezezett be. A szövetség 30 kétágyas szobát foglalat, amit április 20-ig fixálni kell. 

A jelentkezéseket Polka András március 14-éig fogadja. A beérkezett igények alapján dönt az elnökség a 

szobák számról, illetve a busz foglalásáról. 2022. április 20-án ezek alapján történik a végleges foglalás.  

2.  Stefán Mihályné: a tagságok beavatkozó tűzoltói számára a FER százhalombattai tűzoltó 

gyakorlópálya igénybevételét szorgalmazta. A költségekhez az LTSZ pénzügyi támogatását javasolja. Az 

elnökség megvizsgálja a lehetőségeket. 

3. Udvardi Sándor elnök ismertette a tavaszi rendezvényeket 

– Kazincbarcika „Profi Kupa 2022" Létesítményi Tűzoltók Országos Kispályás Labdarúgó Bajnoksága, 

Stefán Ádám szervezésében, jelenleg 4 nevezés ékezett, időpontja május 20. 

– Horgászverseny Várpalota, május 14, szervező Kövics Tamás, a kiírása megtörtént, eljutott a 

tagszervezetekhez, várják a jelentkezőket április 30-ig. 

4. Udvardi Sándor: a Flórián kupának szeptember 17.-e a tervezett időpontja. mindhárom 

versenyszámban -kismotorfecskendő szerelés, ügyességi pálya, falitűzcsap szerelés-meghirdetné a 

szövetség. 2021 évbe került a verseny Balatonföldvára, a Magyar Tűzoltó Szövetség szakmai napjának 

programjaként. A helyszínválasztás megfelelőnek bizonyult, a verseny előkészítése-szervezése 

leegyszerűsödött, illetve a szakmai kiállítóktól is pozitív visszajelzések érkeztek. Javasolta, 2022 évi 

versenyt is a rendezvény részeként megrendezni. 

5. Dr. Pimper László: a szövetség őszi, októberi szakmai napjának helyszínéül ajánlotta tiszaújvárosi 

FER tűzoltóság laktanyáját. Előzetesen a szakmai előadásokat kiegészíthetné a létesítmény új 

fecskendőjének-tűzoltó technikákáinak bemutatása, laktanya látogatása, esetlegesen MOL Petrolkémia Poiol 

komplexumának megtekintése. 

6. Udvardi Sándor: az LTSZ mobil tűzoltókészülék-gyakorló teszt pályáját ajánlotta a résztvevők 

figyelmébe. Az utánfutóra felmálházott berendezés segítségével a tagszervezetek saját létesítményük 

kollektíváját oktathatják a tűzoltó készülék használatára. Az utánfutó jelenleg Százhalombatta FER 

tűzoltóságán áll. 

Az ízletes vacsorát egy izgalmas sörkostoló egészítette ki. 

  



Péntek délelőtt négy szakmai előadással folytatódott a rendezvény 

„Big Fire megoldások a tűzeseti szellőztetésben” előadás SziFire Kft. ügyvezetője, Szabó Imre előadásával 

kezdődött.  

A füsttel telített légtérek szellőztetésének megoldására mutatott be egy lehetőséget. Többféle szívó-nyomó 

üzemmódban működtethető, akár autonóm, akkumulátoros meghajtással átszellőztethető több száz 

négyzetméteres helyiség, a friss levegő utánpótlását is biztosítva. Egy „példányt” meg is szemlélhettünk, Imre 

beüzemelte és hatékonyan átszellőztette az előadótermet. 

Majd ezt követte MOL Campus magasépület tűzvédelmének biztosítása, Légrádi Richárdtól, MOL 

Magyarország FF és EBK. szakemberétől. 

Az épületkomlexum tervezése és kivitelezése során számos új, hazánkban úttörőnek számító megoldást 

alkalmaztak, amelyekből néhánnyal megismerkedhettünk: a tűzoltó lift, liftből-liftbe mentéssel, egy 28+3 

szintes toronyépület üveg portáljanak tűz-szakasz határolásával. A napi 2500-3000 fő épületben tartózkodó 

személy biztonságát temérdek műszaki megoldás szavatolja, de a gyakorlatok, tűzriadók fontosságára is kitért 

az előadó.  

 

A légzésvédelem területére is megérkezett a digitalizáció, „FireGround bevetésfelügyelet felhő alapon, 

légzésvédő kiválasztás mentési útvonalhossz alapján – BG ProAir” című Draeger Safety Hungária Kft 

Adorján Attila értékesítési vezető színes előadásában megtekinthettük a sűrítettlevegős tűzoltó légzésvédelem 

káreset közben történő nyomon követését, a levegőfelhasználástól kezdődően akár egy internetkapcsolattal 

létesített távoli felügyelettel kiegészítve, egészen a bevetés utáni karbantartásig. Ezt követően megismerhettük 

az oxigénes készülékek alkalmaztóságának lehetőségeit. Attila a szövetség részére a világkiállításra felajánlott 

napi belépőjegyeket, ezzel is csökkentetve a szakmai kirándulás költségét. 

 

A tűzoltó habképző anyagok környezetvédelmi megfeleltetésével kapcsolatban kaphattunk tájékoztatást Sinkó 

Lászlótól, aki a Hesztia Kft kereskedelmi vezetője. A környezetben nem lebomló adalékanyagokatat 

tartalmazó sűrítmények kivonásra kerülnek 2024. január 1.-ig. Komoly szervezést kíván a meglévő készletek 

kiváltása, megsemmisítése. A jelenleg forgalomban lévő habképzőanyagok már teljesítik ez elvárt határérték 

szinteket, viszont a bekeverő rendszerek átalakítása szükségessé válik. 

 

A szakmai napot délben egy konzultáció, majd egy közös ebéd zárta. 



Tárgyjutalmat kapott Török József „Pajzs 94” Kft. Debrecen Teva tűzoltóságának leköszönő parancsnoka. 

 
LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓ ÉRDEMÉREM   

2022.  

    

sorsz Díjazott Szervezet Elismerés 

1. Ágoston István Legrand Zrt. ezüst 

2. Ambach Ede Atomix Kft. bronz 

3. Babina József FER Tűzoltóság Kft. arany 

4. Báthori László Robert bosch Power Tool bronz 

5. Bodor Tibor Rába-Front Kft. arany 

6. Cséza István FER Tűzoltóság Kft. arany 

7. Dán Gábor Borsodchem Zrt. ezüst 

8. Dovánszki Attila  VÉD-SZ Papír LTP  bronz 

9. Fodor András Pajzs 94 Kft. Debrecen bronz 

10. Haaz József Atomix Kft. bronz 

11. Haskó Pál Borsodchem Zrt. bronz 

12. Hepp Zoltán  VÉD-SZ Papír LTP  ezüst 

13. Horváth András Contitech Rubber bronz 

14. Jecs Miklós VÉD-SZ Dunaferr LTP bronz 

15. Katona Zoltán FER Tűzoltóság Kft. bronz 

16. Kollár Károly  Patent Őr Zrt.  ezüst 

17. Kollár Zsolt  Patent Őr Zrt.  ezüst 

18. Kruller Attila Atomix Kft. ezüst 

19. Mező Tibor FER Tűzoltóság Kft. ezüst 

20. Montvai Tamás Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. bronz 

21. Oláh Imre FER Tűzoltóság Kft. arany 

22. Orosz Tamás VÉD-SZ Dunaferr LTP bronz 

23. Pados Gábor BPW-Hungária Kft. bronz 

24. Petrovics Zsolt Robert bosch Elektronika Kft. bronz 

25. Petz Mátyás  Patent Őr Zrt.  bronz 

26. Pocsai Árpád Zsolt Mercedes-Benz Kft LT arany 

27. Polka András János FER Tűzoltóság Kft. bronz 

28. Rebenek Árpád  Patent Őr Zrt.  ezüst 

29. Sashegyi Sándor Rába-Front Kft. arany 

30. Séder Norbert  VÉD-SZ Papír LTP  bronz 

31. Seres Gábor Mercedes-Benz Kft LT ezüst 

32. Szalai Zsolt  VÉD-SZ Papír LTP  ezüst 

33. Tóbi József Atomix Kft. ezüst 

34. Tőrös Zsolt Zoltek Zrt. bronz 

35. Üveges Csaba  Pajzs 94 Kft. Sajóbábony  bronz 

36. Váradi Zoltán FER Tűzoltóság Kft. arany 

37. Vaskovits László  FER Tűzoltóság Kft.  ezüst 

 


