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BESZÁMOLÓ - TÁJÉKOZTATÓ 
AZ LTSZ 2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

 

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

elfogadott munkaterv alapján végezte munkáját.  

Az érvényben lévő alapszabályban a közgyűlés módosításokat hagyott jóvá, mely korrekciók 

benyújtásra kerültek, de, a felügyeleti szervtől (ügyészség) visszajelzést még nem kaptunk. Az 

SZMSZ-ben módosítás nem történt. 

 

Taglétszámunk az alábbiak szerint változott az évek folyamán: 

 
2010. 
(12.11) 2011 2012 2013 2014 2015 

Rendes tag (létesítményi 
tűzoltóság) 

19 36 39 41 41 49 

Pártoló tag (cég) 1 5 8 10 10 9 

Tiszteletbeli tag 1 4 4 4 4 4 

Tagok összesen: 21 44 51 55 55 62 

 

A Szövetség tevékenységének fókuszában 2015-ben is a létesítményi tűzoltóságoknál és tűzvédelmi 

szervezeteknél felhalmozódott tudás, szakmai ismeret, gyakorlati tapasztalat, szellemi tőke és 

„legjobb gyakorlatok” megosztása állt. Munkánkkal igyekeztünk hozzájárulni a tűzmegelőzési, a 

tűzoltási és műszaki mentési, valamint a tűzvizsgálati tevékenység fejlesztéséhez. 

Rendezvényeinkkel, valamint a külső és belső kapcsolattartások során törekedtünk a létesítményi 

tűzoltóságok megbecsülésének erősítésére. Feladatunknak éreztük a létesítményi tűzoltóságok és 
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tűzvédelmi szervezetek egységének erősítését, és tagszervezeteink érdekvédelmének és szakmai 

érdekképviseletének az ellátását. 

Rendezvényeink nyitottak voltak a katasztrófavédelem és más tűzoltóságok (hivatásos, 

önkormányzati, egyesületi) tagjai számára. A rendezvényeken való részvétel ingyenes volt, a szállás 

és étkezést térítették a résztvevők.  

Sajóbábonyban, Győrött, Százhalombattán rendezett szakmai napokról felvétel készült, melyeket a 

rendezvényeken bemutatott előadásokkal és szakmai anyagokkal kiegészítve DVD kiadványok 

formájában adtunk közzé az előző évivel közös lemezen. A digitális anyagokat a résztvevők mellett 

tagszervezeteinkhez, valamint szakmai partnereinkhez juttattuk el. A szeptemberben tartott 

verseny DVD anyagát már megkapták a résztvevők. 

Együttműködés: 

Az OKF-el 2011-ben aláírt együttműködési megállapodás megújítására nem volt szükség, az abban 

rögzítettek szellemében végeztünk a közös munkát. 

Az újjászerveződött MTSZ három tagozatának egyikeként végzi a munkáját az LTSZ, mint 

létesítményi tagozat. 

Az MTSZ-szel, ÖTOSZ-szal, mint társszövetségekkel, jó munkakapcsolatot alakítottunk ki. Aktívan 

részt vettünk az elnökség munkájában. 

Sajtó munka: 

Rendezvényeink kapcsán törekszünk a minél szélesebb tájékoztatásra, ennek legkézzelfoghatóbb 

lehetősége a honlapunk folyamatos frissítése. Híranyagainkat átadjuk az érintett helyszín helyi 

média képviselőinek (helyi televízió, újság) valamint az adott MKI kijelölt munkatársának.  

Szinte minden eseményünket részletes beszámolók útján lehetett és lehet követni a FLÓRIÁN 

PRESS-ben. (Az elnökség döntése értelmében 2015. évben minden tagszervezetünk szakmai 

folyóirathoz jutását támogatta Szövetségünk.) 

Állami támogatás: 

Szakmai feladataink végrehajtásának támogatására a Belügyminisztériumtól 2015-ben a fejezeti 

kezelésű előirányzatból 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint összeget kaptunk, mellyel november 

hónapban elszámoltunk. 

Az éves munkánk, események és rendezvényeink: 

 

2015.04.09-10. Közgyűléssel egybekötött szakmai nap - Velence 

2015.04.22 Iparbiztonsági szakmai nap - Százhalombatta 

2015.05.09 Horgászverseny - Székesfehérvár, Palotavárosi Tavak 
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2015.05.20-21. Szakmai nap – Sajóbábony 

2015.05.29 Profi Kupa labdarúgó torna - Almásfüzitő 

2015.06.08-11. Hannover - Interschutz tűzvédelmi szakkiállítás 

2015.07.07 Szakmai nap – Százhalombatta 

2015.09.12 Flórián Kupa – Dunaújváros 

2015.10.29-30. Szakmai nap – Győr 

 

Elnökségi ülések: 

 

2015.01.21 Dunaújváros 

2015.02.25 Székesfehérvár 

2015.03.17 Dunaújváros 

2015.10.12 Dunaújváros 

2015.10.29 Lipót 

 

Rövid tájékoztató néhány rendezvényről: 

 

2015. április 9-én 14.30 óra - éves közgyűlés Velence: 
  
Főbb napirend: 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló előterjesztése, Felügyelő Bizottság 
beszámolója a 2014. évi gazdálkodásról, A 2014. évi költségvetési beszámoló előterjesztése, 2015. 
évi Munkaprogram előterjesztése, 2015. évi költségvetés előterjesztése, a 2015. évi tagdíj 
megállapítása, Elismerések, LTSZ Érdemérem átadása, Alapszabály módosítás (Ptk változásainak 
megfelelően), Tisztújítás. 
 
2015. április 22. Szakmai nap az iparbiztonság jegyében: 
 

 
 
Témák: Valós idejű adatokra épülő beavatkozás vegyi baleseteknél, A cseppfolyósított szén-

hidrogén gázok átfejtésére alkalmas mobil vészátfejtő rendszer bemutatása, A vészátfejtő rendszer 

“éles” alkalmazásának tapasztalatai, Az iparbiztonság magyarországi rendszerének bemutatása, A 

Katasztrófavédelem vízvédelmi és vízügyi feladatai. 
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2015. május 9. horgászverseny:    
 

A 2015-ös LTSZ horgászverseny Székesfehérvár, Palotavárosi tavakra lett meghirdetve, de volt, aki 
már előző nap leutazott és kipróbálta a tó adta lehetőségeket, több-kevesebb sikerrel. 

11 csapat nevezett, 22 lelkes horgász részvételével, a kiírt programnak megfelelően és jó 
hangulatban folyt a verseny. 

2015. május 20-21-i szakmai nap Sajóbábony: 
 

Május 20, Sajóbábony:    
 
Témáink: Borsod-Abaúj-Zemplén megye és a Sajóbábonyi Ipari Park iparbiztonsági és tűzvédelmi 
sajátosságai, Az Ipari Park bemutatása a KISS CÉGCSOPORT történetén keresztül, A TEVA 
Gyógyszergyár Zrt. Alapanyaggyártó Igazgatóság sajóbábonyi telephelyének bemutatása, A PAJZS 
"94" Kft. helye és szerepe a Sajóbábonyi Ipari Park védelmében, Az üzem és a tűzoltóság 
megtekintése. A poliuretán-gyártás, tárolás megelőző és mentő tűzvédelmi kérdései, Tűzoltói 
beavatkozás klór ömlés esetén, Az elmúlt tíz év tűzoltói beavatkozásai a Sajóbábonyi Ipari Parkban. 
 
Május 21, Miskolc: 
A második nap szakmai programja Miskolcon a Calimbra Hotel konferencia termében folytatódott 
szakmai előadásokkal: 
 

900 
Szakmai képesítési követelmények a létesítményi 
tűzoltóságoknál, valamint a gazdálkodó 
szervezeteknél 

Diriczi Miklós, tűzoltó ezredes 
 oktatási igazgató helyettes 
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 

1000 
A poliuretán-gyártás, tárolás megelőző és mentő 
tűzvédelmi kérdései. 

Magyarsóki György, ny. tűzoltó 
parancsnok 

1050 Tűzoltói beavatkozás klór ömlés esetén 
Kohuth Tibor, LT. tűzoltó parancsnok 
PAJZS ”94” Kft. 

1120 
Az elmúlt tíz év tűzoltói beavatkozásai a 
Sajóbábonyi Ipari Parkban 

Bajnok István, őrnagy, tűzoltó 
parancsnok 
Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

1150 Szakmai napok zárása Udvardi Sándor, LTSZ elnök 
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2015. május 29. Profi kupa:   
 
Ismét Komárom vonzáskörzetében, Almásfüzitőn került megrendezésre a Létesítményi 
Tűzoltóságok Országos Szövetsége által rendezett a Profi Országos Kispályás Labdarúgó Bajnokság. 
A versenyen 9 csapat vett részt, jó hangulatban, kedvező időjárás mellett kemény küzdelem zajlott 
az elsőségért. 
 

2015. 06. 8-13., Hannover, Németország – Interschutz: 
 
Szövetségünk szervezésében biztosítottunk lehetőséget tagszervezeteink, más tűzoltóságok, 
társszövetségek, valamint a katasztrófavédelem munkatársai számára részvételi lehetőséget, 
összesen 48 főnek. 
Az ötévente megrendezésre kerülő tűzoltó világkiállítás, az Interschutz jó alkalmat biztosít a 
különböző országok, azonos célú tűzoltó szakembereinek a találkozásra, eszmecserére, újdonságok 
megismerésére. 
Az idei évben az LTSZ rendezésében egy 48 fős csoport utazott ki a hannoveri kiállításra, két napra, 
mely az utazással együtt 2015.06.08-tól 11-ig tartott, az utazást bérelt autóbusszal oldottunk meg.  
A szállásunk a Bad Nenndorf, Deutsches Haus Parkhotel*** szállodában, 2 ágyas szobákban volt.  
A Dräger Safety Hungary Kft. jóvoltából minden velünk utazó kolléga kapott egy napi belépőt a 
kiállításra. Ezen túlmenően több felajánlás érkezett (FeWe Biztonságtechnikai Kft., MF Team Kft.) 
így minden résztvevőnek tudtunk biztosítani jegyet. 
A kiállítás második napján, 2015. 06. 10-én délután opcionális lehetőségként városnézést 

szerveztünk, melyen 32 fő vett részt. 

A szervezés elérte célját, a résztvevők jó hangulatban ismerkedhettek meg a tűzoltó szakmai 

újdonságaival, illetve egymással is. 
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2015. július 7-i szakmai nap Százhalombatta: 
 

 
 

Július 7-én a MOL Nyrt. Dunai Finomító és a FER Tűzoltóság adott otthont annak a szakmai 
rendezvénynek, mely a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége (LTSZ) szervezésében került 
megrendezésre. 
Témák: Nagy mennyiségű oltóvíz nagy távolságra történő szállítása, Árvízvédelem. 
 

2015. szeptember 12. XIX. Flórián Kupa Dunaújváros: 
  

 

2015. szeptember 12-én már tizenkilencedik alkalommal került megrendezésre a Flórián Kupa 
országos létesítményi tűzoltó verseny. A nagy hagyományokkal rendelkező rendezvényt a 
Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége (LTSZ), a Magyar Tűzoltó Szövetség Létesítményi 
Tűzoltósági Tagozataként szervezte meg a hazánkban működő üzemi tűzoltóságok számára. 

A közel két évtizede életre hívott versenysorozat Hajdúszoboszló, Balatonfűzfő, Zánka és 
Százhalombatta után talált új helyszínre Dunaújvárosban, ahol már ötödik alkalommal kerül 
lebonyolításra. A létesítményi tűzoltóságok tagjainak színvonalas versenyzési lehetőséget biztosító 
és a tűzoltók fizikai erőnlétének fejlesztését támogató szakmai rendezvény kitűnő alkalom az ország 
létesítményi tűzoltóságai közötti kapcsolatépítésre és a baráti együttműködés elmélyítésére. 



7 
 

Az ország minden részéről érkező 23 versenycsapat három versenyszámban méri össze erejét. A 
már hagyományosnak tekinthető kismotorfecskendő szerelés mellett két további versenyszámot is 
teljesítenek a csapatok: Ügyességi akadálypályán és fali tűzcsap szerelésben is megmérettetnek 
hazánk létesítményi tűzoltói. 

2015. október 29-30-i szakmai nap Győr: 

2015. október 29. (AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. konferencia központ) 

Témák: Biztonságpolitika az AHM Kft-nél, Tűzvédelmi ellenőrzések végrehajtását, eszközök 
nyilvántartását támogató, informatikai alkalmazás bemutatása, Üzemlátogatás, tűzoltóság 
megtekintése,  

2013. október 25. (Orchidea Hotel Lipót) 

Szakmai rendezvényünk második napja Lipóton folytatódott az Orchidea Hotel konferencia 
termében. 

8.30 
Új fejlesztési koncepció a Holmatro hidraulikus 
feszítőinél 

Mórocza Árpád FER Tűzoltóság 

9.00 
Hatékony oltástechnika, minimális másodlagos 
károk nedvesített víz alkalmazásával 

Bakai Levente, műszaki menedzser,Hesztia 
Kft. 

9.30 
Új kutatási eredmények az éghető folyadékok 
tűzoltásában 

Pimper László, ügyvezető igazgató 
tűzoltóparancsnok,FER Tűzoltóság 

10.30  A HEROS közelmúltja és fejlesztései 
Pintér Tibor Gyártás divízió vezető 
helyettes, BM HEROS ZRT 

11.30 Konzultáció  

 
Csatlakoztak a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségéhez a Magyar Honvédség tűzoltó 
alegységei. Az erről szóló dokumentumot a HM Hatósági Hivatal képviselői, több éves előkészítő 
munkát követően, a szövetség október 30-án, Győrben megrendezett - az Audi gyár látogatásával 
egybekötött - szakmai napján adták át a szövetség vezetőinek.  
 

 
 
2015-ben színes, szakmailag hasznos tevékenységet folytatott szövetségünk, melyet 2016-ban is 

folytatni kívánunk. 

Dunaújváros, 2015. november 18. 

        

Udvardi Sándor 

elnök 


