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2017. évi tervezett munkaprogram és pénzügyi terv 
 

 
A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének LTSZ 2017. évi munkaterve a Szövetség 

alapszabályában rögzített hosszú távú célok, valamint a Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság valamint a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége között 

2011. szeptember 7-én megkötött Együttműködési Megállapodás szellemében került összeállításra. 

 

A munkatervben megfogalmazottak kiemelten irányulnak az alábbiakra: 

 A katasztrófavédelem és tűz elleni védekezés elősegítése, közreműködés a létesítményi 

tűzoltóságok szakmai tevékenységének hatékonyabbá tételéhez szükséges feltételek 

kialakításában. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal 

megkötött együttműködési megállapodás keretében az LTSZ részt vesz a tűz elleni védekezést 

és a tűzoltóságokat érintő jogszabály-tervezetek véleményezésében, javaslatot tesz és 

kezdeményezi a jogszabályi és egyéb szabályozói módosításokat, új szabályozók 

megalkotását. 

 Tagszervezeteken keresztül valamennyi létesítményi tűzoltóság összefogása, 

együttműködésük szervezése és elősegítése, a létesítményi tűzoltóságok társadalmi 

képviseletének ellátása, a létesítményi tűzoltóságok megbecsülésének erősítése.  

 A létesítményi, ipari tűzvédelem hatékonyságának és biztonságának fejlesztése, a gazdaság 

tűzvédelmi kultúrájának előmozdítása, a jogkövető magatartás erősítése. Az ipari és 

létesítményi tűzvédelemmel, valamint a létesítményi tűzoltóságok feladatkörével összefüggő, 

és annak fejlesztését segítő tevékenység ösztönzése. 

 Szakmai rendezvények szervezésével, a tagszervezetek más szakmai rendezvényeken való 

részvételének elősegítésével, a létesítményi tűzoltóságok bemutatása és nyílt napok tartása 

útján tudás, szakmai ismeret, gyakorlati tapasztalat, szellemi tőke és „legjobb gyakorlatok” 

megosztása a Szövetség belső rendezvényein, szakmai folyóiratokban, kiadványokban. A 

tűzoltási és mentési tapasztalatok feldolgozása és közzététele, valamint a kapcsolódó külföldi 

eredmények hazai adaptációjának elősegítése. 

 A tűzvédelmi szakmai képzés és továbbképzés színvonalának és hatékonyságának javítása, 

a szakmai nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés elősegítése, különös 

figyelemmel az ipari-létesítményi sajátosságokra. 

 A létesítményi tűzoltók kulturális és sport tevékenységének és a tűzoltósportnak a támogatása. 

A tagszervezetek más szervezetek által rendezett versenyeken, rendezvényeken történő 

részvételének elősegítése. 

 Tudományos tevékenység, kutatás támogatásával hozzájárulás a tűzmegelőzési, a tűzoltási és 

műszaki mentési, valamint a tűzvizsgálati tevékenység fejlesztéséhez. 
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A Szövetség rendszeresen tájékoztatja az BM OKF kapcsolattartóját az LTSZ tevékenységéről, 

szakmai véleményéről, javaslatairól, kiadványairól. Az LTSZ szakmai rendezvényei nyitottak minden 

típusú tűzoltóság (egyesületi, önkormányzati, hivatásos) és a katasztrófavédelem munkatársai 

számára. A megkötött együttműködési megállapodás szellemében az LTSZ meghívja rendezvényeire a 

BM OKF képviselőjét.  

A Szövetség tevékenysége nem a tagszervezetek szakmai, képzési feladatainak, vagy egyéb 

kötelezettségeinek átvállalása, vagy pénzügyi támogatására irányul! Az LTSZ a létesítményi 

tűzoltóságok munkája vonatkozásában a szakmai színvonal emelésével, a képzési látótér 

szélesítésével, az ismeretszint erősítésével járul hozzá a gazdálkodók - és ezáltal az ország – 

biztonságának javításához 
 
Munkaprogramunk gerincét továbbra is a szakmai napjaink, versenyek adják, valamint egyéb 

rendezvényeken való részvétel, közreműködés.  

Törekszünk a létesítményi tűzoltóságok megbecsülésének erősítésére. A létesítményi tűzoltóságoknál 

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

tőke és „legjobb gyakorlatok” felhasználásával és megosztásával hozzájárulni a tűzmegelőzési, a 

tűzoltási és műszaki mentési, valamint a tűzvizsgálati tevékenység fejlesztésére. A létesítményi 

tűzoltóságok és tűzvédelmi szervezetek egységének erősítése, és ezen szervezetek érdekvédelmének és 

szakmai érdekképviseletének az ellátására. 

 

Rendezvényeink nyitottak a katasztrófavédelem és más tűzoltóságok (hivatásos, önkormányzati, 

egyesületi) tagjai számára. A rendezvényeken való részvétel ingyenesre tervezzük.  

 

A szakmai rendezvényeinket az alábbi témakörökre figyelemmel szerveztük és szervezzük a jövőben 

is: 

▪ Értékelő előadások a létesítményi tűzoltóságok aktuális helyzetéről, helyéről, 

szerepéről a tűzvédelem rendszerében. 

▪ Tájékoztatások a BM OKF Tűzoltósági Főfelügyelőtől/Főfelügyelőségtől 

▪ Megtörtént tűzesetek feldolgozása  

▪ Bemutató gyakorlatok (pl. tűzoltási, működési, taktikai, mentési) 

▪ Szakmai előadások és bemutatók (pl. gázbalesetek elhárítása, beavatkozás füstben, 

robbanástechnika, statikus feltöltődés veszélye, munkavédelem a tűzoltóságoknál, 

mobil vezetési bevetésirányítási rendszer bevezetése, gépjárműfejlesztés, képzési 

koncepció fejlesztése, spinkler rendszerek, elektromos gépjárművek sajátosságai) 

▪ Új anyagok, eszközök, felszerelések bemutatása, kiállítása, gyakorlati próbája 

 

Tervezett elnökségi ülések és szakmai napok: 

1. Időpont: 2017. február - Elnökségi ülés 

Helyszín: Székesfehérvár 

Téma: Aktualitások, 2016. évi munka értékelése, 2017. évi munkaterv pontosítása 

2. Időpont: 2017. március. - Elnökségi ülés 

Helyszín: Dunaújváros 

Téma: Közgyűlés előkészítése 

3. Időpont: 2017. április- Közgyűlés, szakmai nap 

Helyszín: Ráckeve 

Téma: Éves közgyűlés, szakmai nap 

4. Időpont: 2017. május  

Helyszín: Tököl 
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Téma: Vezetéstechnikai tréning – elméleti és gyakorlati felkészítés  

5. Időpont: 2017. október 

Téma: Szakmai nap és elnökségi ülés 

 

Tervezett versenyek: 

 

1. Profi Kupa (foci kupa) 

Időpont: 2017. május 

 

2. XX. Flórián Kupa LT verseny (Jubileumi) 

Időpont: 2017. szeptember 16. 

Helyszín: Dunaújváros Szalki Sziget 

 

3.   Horgászverseny:  

Időpont: 2017. május 

Helyszín: Szeged 

 

Egyéb események, rendezvények, feladatok: 

 

- Részvétel a Tűzvédelmi Tanácsadó Testület munkájában 

- 2017. évi Országos Rendőr és Tűzoltónapi Majális 

- OKF rendezvényeken való részvétel 

- MTSZ tagozati munka 

 

A 2017. évi pénzügyi terv 

A 2017. évi nyitó pénzkészlet 3.393.640,- Ft, mely összeg a folyamatos, zökkenésmentes 

működés biztosításához megfelelő. 

o Bevételek 

Az elmúlt évben a tagdíj bevételeink a közgyűlés által meghatározott tagdíj bevételeken 

alapultak, 2017. évben nem kezdeményezzük a tagdíjak kötelező (minimális) mértékének 

emelését. Ennek ellenére az éves tagdíj-bevétel közel tíz százalékos mértékű növekedését 

tervezzük, ami a  taglétszám elmúlt időszakban realizált növekedésének köszönhető. 

A tagdíjak vonatkozásában továbbra is fenntartjuk a korábbi gyakorlatot, miszerint a 

közgyűlés a tagszervezetek és pártoló tagok által fizetendő minimális mértékű tagi 

befizetés mértékét határozza meg, de lehetőséget biztosít a szövetség tevékenységének 

nagyobb mértékű hozzájárulással történő támogatására is. E gyakorlat eredményeként 

néhány esetben magasabb díjat vállaltak a tagszervezeteink az elmúlt években, mely 

többletforrásra a jövőben is számítunk, s amit a költségvetésbe is beépítettünk. 

A Szövetség saját, belső bevételeként szintén meghatározóak a különböző 

rendezvényekhez kapcsolódó nevezési és részvételi díjak. E bevételi soron az elmúlt évvel 

közel megegyező mértékű bevételt tartalmaz az LTSZ 2017. évi költségvetése. 

Az elmúlt öt évben Szövetségünk állami támogatásban is részesült, amire 2017-ben is 

számítunk: a költségvetésünkben az elmúlt évekkel azonos (5 millió forint) mértékű 

állami támogatást terveztünk. Az állami támogatást a munkatervben meghatározott 
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programjaink, szakmai rendezvényeink, képzési célú tevékenységünk megvalósítására, 

valamint mennyiségi és színvonalbeli erősítésére fordítjuk. 

 

o Kiadások 

 

A 2017-es tervben a költségek jellemzően az elmúlt években kialakított rendszerességű, 

tartalmas szakmai rendezvényekkel kapcsolatos sorokon jelentkeznek. Adminisztratív 

költségeink számottevő emelkedését nem tervezzük, de számítunk a szakmai 

rendezvényekhez közvetetten kapcsolódó „adminisztratív jellegű” költségek elmúlt évhez 

hasonló mértékű felmerülésére, ami a rendezvények és résztvevők számának esetleges 

változása okán módosulhat. Igyekszünk csökkenteni a szervezők saját hozzájárulását a 

korábban említettnek megfelelően, de nagyobb összesített résztvevői létszámra is 

számítunk. Az állami támogatást is e rendezvények és programok költségeire tervezzük 

fordítani.  

A Szövetség legfontosabb tervezett ráfordításai 2017-ben: 

- A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének 2017. évi szervezeti 

működéséhez kapcsolódóan az alábbi legfontosabb kiadásokat tartalmazza a 

szervezet költségvetése: 

- Az LTSZ továbbra is együttműködik a Magyar Tűzoltó Szövetséggel, 

annak tagszervezeteként vezeti és működteti a létesítményi tűzoltósági 

tagozatot. A tagsági viszonyhoz kapcsolódóan Szövetségünk tagdíj-

fizetéssel járul hozzá az MTSZ költségeihez. 

- A szövetség működéséhez kapcsolódó különféle rendezvények 

ráfordításai (pl. közgyűlés, elnökségi és bizottsági ülések). 

- Továbbra is működtetni tervezzük szövetségünk belső kitüntetési 

rendszerét, mely a tagszervezeteinknél kiemelkedő tevékenységet nyújtók 

elismerésére biztosít lehetőséget. Költség-tervünk tartalmazza a LTSZ 

Érdemérmek, elismerő oklevelek, valamint eseti rendkívüli elismerések 

2017-ben várható ráfordításait. 

- A Szövetségének működésének gerincét 2017-ben is a különféle szakmai 

rendezvények adják, így ezekhez a programokhoz kapcsolódik a kiadások 

meghatározó része is. Az LTSZ költségvetésében e költségek között 

szerepeltetjük – az előzőekben is bemutatott – különböző tűzoltó- és 

sportversenyek, szakmai rendezvények és konferenciák, képzések és tréningek 

ráfordításait, de itt szerepelnek a – már hagyományosan támogatott – felsőoktatási 

diákköri versenyekhez felajánlott díjak is. 

- 2017-ben is kiemelt figyelmet kívánunk fordítani a Szövetségben folyó munka 

széleskörű külső és belső kommunikációjára, valamint a szakmai 

ismeretmegosztás támogatására. Az LTSZ 2017. évi költségvetésébe beépítettük 

ezen tevékenység tervezett ráfordításait. 

A 2017. évire tervezett záró pénzkészlet 3.792.091,- Ft, mely összeg – a közgyűlés által 

meghatározottakkal összhangban - megfelelő garanciája lehet a zökkenésmentes működés 

biztosításához a következő év (2018) első időszakában is. 
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A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének 2017. évi munka- és költségvetési tervében 

foglaltak vonatkozásában általánosságban ki lehet jelenteni, hogy – a bevételek terv szerinti 

teljesülése esetén – az év folyamán adottak a Szövetség szakmai és szervezeti működésének további 

minőségi fejlesztéséhez szükséges feltételek. A fejezeti kezelésű előirányzatból az LTSZ-nek 

meghatározott támogatás tartalmasabb szakmai munkára biztosít lehetőséget, amihez Szövetség is 

nagyobb mértékben járul hozzá saját forrásból.  

 

 

 

Dunaújváros, 2017. április 6. 

 

Udvardi Sándor     

                                                                                                    elnök     

  

  


