
 

 

 

1. Az érdemérem kitüntetés alapítása 

A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége (továbbiakban LTSZ, vagy Szövetség) a 

tagszervezetinél dolgozó aktív létesítményi tűzoltók kimagasló szakmai munkájáért, 

kiemelkedő tűzoltási és kárelhárítási, mentési teljesítménye, valamit a tűzvédelem érdekében 

kifejtett munkásságának elismeréséül megalapítja a „Létesítményi Tűzoltó Érdemérem” 

kitüntetést. Az érdemérem bronz, ezüst és arany fokozatban adható. 

 

2. Az érdemérem átadása 

A kitüntetés átadására csak ünnepélyes keretek között – elsősorban Szent Flórián napjához 

kapcsolódóan, a Szövetség éves közgyűlésén, országos tűzoltói rendezvényeken, jubileumi 

ünnepségeken – kerülhet sor, ettől csak kivételes esetben - pl.: a kitüntetett betegsége, 

egészségi állapota, illetve halálozás esetén - lehet eltérni. 

 

3. A kitüntetés alakja és formai megjelenése 

Az 1. számú mellékletben bemutatott kétoldalas grafikával, 80 mm átmérőjű,körülbelül 5-7 

mm  vastagságú ón ötvözetből készült öntvény: sárga antik,ezüst antik,vörös antik színben.  

Az érdemérem színe szemlélteti az elismerés fokozatát. 

 

Előlapján: „LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE – 

ÉRDEMÉREM” felirat, valamint a melléklet szerinti grafika látható.    
 

Hátoldalán: A Szövetség logója, valamint az elismerésben részesített neve, valamint az átadás 

éve kerül gravírozással feltüntetésre. 

Az érdemérem a mellékletben látható fa díszdobozban, az érdemérem odaítélését igazoló 

oklevéllel kerül átadásra.  

 

4. Javaslattétel 

A kitűntetésekre javaslatot csak olyan tagszervezet tehet, aki minden tagsági 

kötelezettségének eleget tett. 

Az kitüntetésre minden évben az elnökség által közzétett határnapig, az 2. számú melléklet 

szerinti javaslati lapon tehetnek javaslatot a tagszervezet létesítményi tűzoltóságok 

parancsnokai vagy hivatalosan meghatalmazott képviselői (a meghatalmazást mellékelten be 

kell nyújtani), valamint a Szövetség elnökségének tagjai.  

A javaslatokat az LTSZ elnökének kell megküldeni elektronikus levél útján, vagy postai úton. 

Ettől csak rendkívüli esetben lehet eltérés (elhalálozás).  

A javaslati lap csak a javaslattevő tagszervezet létesítményi tűzoltó parancsnokának vagy 

képviselőjének, illetőleg a javaslattevő elnökségi tag aláírásával érvényes. Elektronikus 

továbbítás esetén az aláírt javaslattétel beolvasott változatát szükséges megküldeni. 

 

A javaslattevő köteles nyilatkozni arról, hogy az elismerési javaslatban szereplő adatok 

valóságtartalmáról megbizonyosodott, azok helytállóságát igazolja. E nyilatkozat hiányában 

az elismerési javaslat nem fogadható be. 

 

Évenként javasolható érdemérmek száma (az elismerés fokozatától függetlenül): 

Alkalomszerűen Igénybevehető Létesítményi Tűzoltóságok: Tagszervezetenként 1 

létesítményi tűzoltó elismerésére tehetnek javaslatot. 

Főfoglalkozású Létesítményi Tűzoltóságok: Az elismerés évében, január 1-én a 

javaslattevő tagszervezetnél szolgálatot ellátó létesítményi tűzoltók száma alapján 

minden megkezdett 25 fő után egy érdemérem elismerésre tehetnek javaslatot. 



Az elnökség tagjai: Minden elnökségi tag legfeljebb egy létesítményi tűzoltó 

elismerését kezdeményezheti. Az elnökség tagjai javaslattételük során elsősorban 

olyan személy elismerését kezdeményezhetik, akinek a tűzvédelem területén végzett 

munkája országos jelentőségű, illetőleg a Szövetség érdekében tett erőfeszítései 

kiemelkedőek.  

 

5. Az érdemérem odaítélése 

A Létesítményi Tűzoltó Érdemérem kitüntetés odaítéléséről az LTSZ elnöksége a javaslati 

lapon szereplő adatok és indoklás alapján dönt. 

Az elismerési javaslatokat az elnökség a javaslattételi határidőt követően legfeljebb 15 napon 

belül bírálja el, majd az eredményről a tagszervezetek javaslattevőit írásban (elektronikus 

levélben) kiértesíti. 

Az elnökség az elismerés odaítéléséről egyszerű többséggel dönt az alábbiak 

figyelembevételével: 

 A „Létesítményi Tűzoltó Érdemérem” kitüntetésből évente összesítve (bronz, ezüst és 

arany együtt) legfeljebb 50 darab adható ki.  

 Az adott évben kiosztásra kerülő elismerések bronz, ezüst és arany fokozat arányáról 

az elnökség a beérkezett javaslatok alapján szabadon dönthet. 

 További – az éves kereten felüli – elismerés csak különösen indokolt esetben ítélhető 

oda. 

 

6. Az Érdemérem adományozás feltételei  

A javaslattétel során, valamint a kitüntetés odaítélésénél az alábbi szempontok az 

irányadók: 

 

6.1. Érdemérem elismerésben kizárólag a Szövetség tagszervezetinél dolgozó, az 

adományozás időpontjában is aktív létesítményi tűzoltók részesíthetőek. Ezen 

követelménytől eltérésre nincs lehetőség. 

 

6.2. Minden létesítményi tűzoltó legfeljebb egy-egy alkalommal részesíthető az 

érdemérem bronz, ezüst és arany fokozatával történő elismerésben. 

▪ A „Létesítményi Tűzoltó Érdemérem” bronz fokozatával elismert személynek 

később csak ezüst, vagy arany fokozat ítélhető oda. 

▪ A „Létesítményi Tűzoltó Érdemérem” ezüst fokozatával elismert személynek 

később csak arany fokozat ítélhető oda. 

▪ A „Létesítményi Tűzoltó Érdemérem” arany fokozatával elismert személynek 

később – további – érdemérem elismerés nem adományozható. 

 

6.3. Az elismerésben részesülő létesítményi tűzoltó részére odaítélt érdemérem arany, 

ezüst, vagy bronz fokozatának megállapításakor a fokozatosság az irányadó, az 

adományozás során a fokozatokat be kell tartani.  (Kivételt képez a 6.4. pontban 

részletezett eljárás.)  

Ennek értelmében a „Létesítményi Tűzoltó Érdemérem”  

 „Bronz fokozat” csak annak adományozató, aki  

▪ az adományozás évének első napján legalább 5 éves tűzoltó szolgálati 

idővel rendelkezik; 

 „Ezüst fokozat” csak annak adományozató, aki  

▪ az érdemérem bronz fokozata elismerésben már részesült, és  

▪ az odaítélést követő 5 év eltelt. 

 „Arany fokozat” csak annak adományozató, aki  

▪ az érdemérem ezüst fokozata elismerésben már részesült, és  

▪ az odaítélést követő 5 év eltelt. 

 

6.4. A fokozatosság elvének figyelembevételétől el lehet tekinteni, amennyiben az 

elismerésre javasolt több évtizedes, kimagasló szakmai munkájának elismerésére 



kerül sor a kitüntetéssel. Ezekben az esetekben a bronz, illetőleg ezüst fokozat 

adományozása nélkül magasabb elismerés ítélhető oda. 

 „Ezüst fokozatú” érdemérem elismerésben részesíthető az az aktív létesítményi 

tűzoltó, aki a kitüntetés évének első napján legalább 20 éves tűzoltó szolgálati 

idővel rendelkezik. 

 „Arany fokozatú” érdemérem elismerésben részesíthető az az aktív 

létesítményi tűzoltó, aki a kitüntetés évének első napján legalább 30 éves 

tűzoltó szolgálati idővel rendelkezik. 

6.5. A tűzoltó szolgálati idő megállapításánál az alábbi szakmai szervezetekben teljesített 

tűzoltói feladatellátás vehető figyelembe: 

▪ Főfoglalkozású létesítményi vagy önkormányzati tűzoltó; 

▪ Alkalomszerűen igénybevehető létesítményi tűzoltó; 

▪ Hivatásos tűzoltó; 

▪ Önkéntes tűzoltó. 

A tűzoltói szolgálati idő esetleges megszakítása esetén a szolgálati időket összesíteni 

kell. 

Különböző szervezetben egyidejűleg teljesített tűzoltói szakmai idő esetén minden 

időszakra csak egy szolgálati idő számolható el. 

 

7. Az elismerések nyilvántartása 

A kitüntetettekről a LTSZ kimutatást köteles vezetni, az okmányt nem selejtezhető 

minősítéssel kell ellátni. A javaslatokat legalább 5 évig meg kell őrizni. 

 

 

 

Dunaújváros, 2013. április 19.



1.számú melléklet 

 

J A V A S L A T 

 

„Létesítményi Tűzoltó Érdemérem” elismerésre 

 

1. Javaslattevő tagszervezet  

Megnevezése: 

Parancsnoka/az elismerést kezdeményező: 

 

2. Javasolt személy  

Neve: 

Anyja neve:  

Született: ……………helység, ….év………hó ……..nap. 

Lakcíme: 

 

3. Tűzoltó szolgálat adatai 

Jelenlegi létesítményi tűzoltóságnál a jogviszony kezdete: ….év………hó ……..nap. 

Jelenlegi beosztása:  

Korábbi tűzoltói jogviszony(ok): 

Tűzoltóság megnevezése 
Szolgálati idő 

Kezdete Vége 

   

   

   

   

 

 

4. Javaslat 

Javasolt fokozat:         bronz / ezüst / arany* 

Indoklás (legfeljebb 1000 karakter): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alulírott javaslattevő nyilatkozom, hogy jelen elismerési javaslatban szereplő adatok 

valóságtartalmáról megbizonyosodtam, azok helytállóságát igazolom. 

 

 

Dátum: 

 

      PH. 

 

             …………………………………. 

                       Javaslattevő aláírás 

 

*A javasolt fokozatot kérjük aláhúzni



 

2.számú melléklet 

 

 

   



 


