
1 
 

 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
AZ LTSZ 2017. ÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL 

 

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

elfogadott munkaterv alapján végezte munkáját.  

 

Taglétszámunk az alábbiak szerint változott az évek folyamán: 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rendes tag (létesítményi tűzoltóság) 36 39 41 41 49 49 49 

Pártoló tag (cég) 5 8 10 10 9 11 13 

Tiszteletbeli tag 4 4 4 4 4 4 4 

Tagok összesen: 44 51 55 55 62 64 66 

 

A Szövetség tevékenységének fókuszában 2017-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 

tűzvédelmi szervezetek egységének erősítését, és tagszervezeteink érdekvédelmének és szakmai 

érdekképviseletének az ellátását. 
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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.  

Együttműködés: 

Az OKF-vel 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 (www.ltuzolto.hu) 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 2017. évben is minden tagszervezetünk szakmai 

folyóirathoz jutását támogatta Szövetségünk.) 

Állami támogatás: 

Szakmai feladataink végrehajtásának támogatására a Belügyminisztériumtól 2017-ben a fejezeti 

kezelésű előirányzatból 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint összeget kaptunk, melyet terveinknek 

megfelelően, a tervhez képest kisebb – később bemutatásra kerülő korrekcióval – használtunk fel. 

 

Megtartott elnökségi ülések, szakmai napok, rendezvények: 

 

1. Időpont: 2017. február 21.- Elnökségi ülés 

Helyszín: Dunaújváros 

 

Témák: 

- 2017. évi közgyűlés előkészítése 
 

- 2017.   áprilisi szakmai nap program előkészítése, pontosítása (közgyűléssel egybekötött) 
 

- 2017. évi költségvetési terv előkészítése  
 

- 2017. évi elismerések (LTSZ érdemérem, Gróf Széchenyi Ödön emlékplakett, stb.) 
 

 

 

 

http://www.ltuzolto.hu/
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2. Időpont: 2017. április 18.- Elnökségi ülés 
Helyszín:  Dunaújváros 

 

Témák: 

- 2017. évi közgyűlés előkészítése 
 

- 2017.   áprilisi szakmai nap program előkészítése, pontosítása (közgyűléssel 
egybekötött) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Időpont: 2017. május 11-12. Közgyűlés – Szakmai nap  
Helyszín: Ráckeve 

Témák: 

- Pest megye lakosságának veszélyeztetettsége közúti és vasúti szállítás szempontjából 

- Az M6-os autópálya Százhalombatta lehajtónál történt közúti tartálykocsi baleset 
bemutatása 

- A megfelelő légzésvédelmi eszköz kiválasztásának szempontjai 

- Gyakorlatorientált elektronikus oktatás eredményei a tűzoltósági területen 

- Olaj- és gázipari tűzesetek a nagyvilágból 

- Hazánk mentő tűzvédelmi rendszere 

- Benzolszállító közúti tartálykocsi balesete az ISD Dunaferr Zrt.  területén – káreset 
feldolgozása 

- A létesítményi tűzoltóságok tagjainak és vezetőinek képzése, képesítési követelménye 
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4.  Időpont: 2017.  június 09. – Profi Kupa  
     Helyszín:  Martonvásár 

Témák: 

- A létesítményi tűzoltóságok „Profi Kupa” kispályás labdarúgó tornája az idén 8 
létesítményi tűzoltóság csapatával  

A létesítményi tűzoltóságok „Profi Kupa" kispályás labdarúgó tornájának házigazdája a FER 

Tűzoltóság százhalombattai egysége volt az idei évben. 

A torna helyszínéül a szervezők a martonvásári Horváth Ottó Sportközpontot választották, ami a 

résztvevő csapatok visszajelzései alapján is jó döntésnek bizonyult. 

A tornán idén  nyolc létesítményi tűzoltó csapat vett részt az ország minden részéről. 

A döntőben a VÉD-Sz Kft. tűzoltói kerekedtek felül az Atomix Kft. csapatán, míg a harmadik 

helyet a ROSSI Biofuel Zrt. tűzoltósága szerezte meg. A FER TI-BATTA csapat maradt alul a 

bronzmérkőzésen, így negyedik helyezést ért el. 

A torna Gólkirálya Szurma Péter (VÉD-Sz Kft.), a Legjobb játékos Szili Lajos (Atomix Kft.), a 

Legjobb Kapus Kupecz Balázs (FER TI-BATTA) lett. 

 
 

5.  Időpont: 2017. július 29. Horgászverseny 
     Helyszín:  Sándorfalva 

Témák: 

Július utolsó hétvégéjén immár ötödik alkalommal rendezte meg az LTSZ a létesítményi 

tűzoltók horgászversenyét 9 csapat részvételével. 

A Csongrád megyében, Sándorfalván megrendezett versenyre kilenc csapat nevezett. 
Pénteken délután próbahorgászatra és edzésre került sor a mintegy három hektáros 
vízfelületű egykori bányató területén, majd szombaton reggel hat órakor kezdetét vette a 
verseny. A délig tartó megmérettetésen a vállalkozó kedvű horgászok türelmét erősen 
próbára tették a tóban lakozó halak, szerencse és sok kitartás kellett egy-egy példány 
kiemeléséhez. A győzelmet végül a Rába Front csapata szerezte meg többek között egy szép, 
4,3 kg-os amurnak köszönhetően. Második helyen az erőit kiválóan megosztó és sok 
kitartásról tanúbizonyságot tevő FER Komárom II., míg harmadik helyen a házigazda FER Algyő 
csapata végzett. Egyéniben Steininger Dávid lett az első a fent említett amurnak 
köszönhetően, mely példány egyébként a legnagyobb hal kifogójának járó különdíjhoz is 
hozzásegítette Dávidot. Második Berlik Attila, harmadik Kis Márton Ervin lett. 

A verseny jó időben és kiváló hangulatban zajlott, résztvevők kellemes környezetben 
mélyíthették tűzoltó- és horgászszakmai kapcsolataikat, cserélhettek a tapasztalatot. A 
legjobb három pedig kupa, oklevél, és az Eventus Boilies által biztosított horgászati 
ajándékcsomag díjazásban részesült. 
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6.   Időpont: 2017.09.06. Elnökségi ülés 
      Helyszín:  Dunaújváros 

 

Témák: 

- Flórián Kupa előkészítése 

- Pártoló tagok felvétele 

 

7.   Időpont: 2017. szeptember 23. Flórián Kupa – Szakmai nap 

        Helyszín: Dunaújváros 

 

Információ: 

- XXI. Flórián Kupa Létesítményi Tűzoltóverseny és Szakmai nap 14 létesítményi 

tűzoltóságtól 32 csapattal, 9 kiállítóval (szakfelszerelések, támogató rendszerek) 

megrendezett országos verseny. 

- Eredmények a honlapon megtekinthetők. 

 

8.   Időpont: 2017. október 26-27. Szakmai nap   
        Helyszín:  Mórahalom 

 

Témák: 

- A Legrand Zrt. tevékenységének bemutatása, gyárlátogatás 

- A Contitech Rubber tevékenységének bemutatása, gyárlátogatás 

- Rosenbauer kismotorfecskendő bemutató 

- fiREG – a tűzvédelmi szoftver 

- A Szegeden 2016. 04.16-án, a Délép telepen történt tűzeset során végzett beavatkozás 

tapasztalatai 

- A Rosenbauer által kínált kismotorfecskendők bemutatása 

- Xtreme Industrial Fire and Hazard Training tapasztalatai 
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2017. október 26-27-én rendeztük az LTSZ idei utolsó szakmai napját. A helyszín ezúttal 

Csongrád megye volt, ahol két alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóság által 

védett területet látogattunk meg. 

Az első napon a Legrand Zrt. szentesi, és a ContiTech Rubber Industrial Kft. szegedi üzemét 
látogatták meg a résztvevők. Lehetőség volt megismerkedni a gyártástechnológiával, az üzemek 
történelmével, és természetesen a tűzvédelmet befolyásoló aktív és passzív rendszerekkel is. 
Mindkét helyszínen alkalomszerűen igénybe vehető létesítményi tűzoltóság működik, az ő 
aktivitásukat és erejüket mutatja, hogy példás szervezéssel, jó hangulatban, hasznos szakmai 
információkkal zajlott le a csütörtöki nap. A Hesztia Kft. és a CRI létesítményi tűzoltói 
kismotorfecskendő és sugárcső bemutatóval zárták az első napot Szegeden. 

A második napon Mórahalmon előadásokat hallgathattak meg a résztvevők. A fiREG Kft. 
képviselői mutatták be a tűzvédelmi eszköz karbantartást forradalmasító megoldásukat, majd 
Ördög István tűzoltó alezredes, a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezetője 
osztotta meg az érdeklődőkkel a 2016-ban a Délép telepen történt tűzeset tapasztalatait. Tulok 
Antal, a Hesztia Kft. képviselője az előző napi gyakorlati tapasztalatokat, valamint az ott látható 
új eszközök műszaki paramétereit osztotta meg az érdeklődőkkel. Az előadások sorát két új 
pártoló tagunk, a Pirotext Kft. és az SBT Protect Kft. bemutatkozása folytatta, majd Hermann 
Zsolt zárta a napot, előadása a Williams Fire&Hazard által szervezett Xtreme Industrial Training 
tapasztalatairól szólt. 

Az LTSZ 2017. évi szakmai napjai bővelkedtek újdonságokban, a résztvevők számos szakmai 
ismerettel, jó gyakorlattal és tapasztalattal gazdagodhattak. A hagyományosan népszerű 
szakmai napok következő időpontja 2018. tavasza. 

 

 

10. Részvétel az Ipari Létesítményi Tűzoltóságok 9. Nemzetközi Konferenciáján 

Időpont: 2017. október 17-18. 

Helyszín: Budapest 

Témák: 

A rendezvény témája a tűzoltó habképző anyagok jellemzőin és felhasználásán túl a 

gyártástól a megsemmisítésig történő kezelése, és a habképző anyagokkal kapcsolatos 

környezetvédelmi kérdések, a környezetterhelés minimalizálása volt. A téma aktualitását 

adja, hogy napjainkra a tűzoltási teljesítmény mellett az oltóanyagok és felhasználásuk 

környezetvédelmi célú fejlesztése is egyre inkább előtérbe kerül. 
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Az előadásokat a tűzoltó habképző anyagokkal kapcsolatos szabályozási, végfelhasználói, 

ipari és szolgáltatási részterületeken tevékenykedő, nemzetközileg elismert szakemberei 

tartották. A konferencia nyelve angol volt, tolmácsolás nem állt rendelkezésre, ami 

valószínűleg közrejátszott abban, hogy – a Szövetségünk tagságán kívüli – a hazai 

résztvevők száma elmaradt a rendezvény szakmai tartalma alapján előzetesen 

várhatótól. 

 

Információk: 
 

Tagi kezdeményezésre, elnökségi döntés alapján támogattuk tagszervezeteink 

képviselőinek részvételét az Ipari Létesítményi Tűzoltóságok 9. Nemzetközi 

Konferenciáján, melyre 2017. október 17-18-án Budapesten került sor. A LastFire 

csoport – a FER Tűzoltósággal együttműködve – a tűzoltó habképző anyagokkal 

foglalkozó tematikus nemzetközi szakmai konferenciát szervezett hazánkban, melyen 4 

kontinens 24 országából mintegy 130 fő vett részt, több mint 70 vállalat képviseletében.  

 

Kedvező részvételi feltételeket biztosító megállapodást kötöttünk a szervezőkkel, 

melynek keretében Szövetségünk – korlátozott létszám vonatkozásában – átvállalta a 

tagszervezeteink képviselőinek részvételi díját, míg az egyéb kapcsolódó költségek (pl. 

utazás, szállás, étkezés) fedezetét a delegáló létesítményi tűzoltóság biztosította. A 

rendezvény szakmai értékét az is jelzi, hogy az LTSZ által biztosított lehetőségen túl is 

több tagszervezet küldött további résztvevőket – saját költségen – a konferenciára. 

 

  

  

Az LTSZ költségtervében rögzített ráfordítások mértékének tartása érdekében – elnökségi 

döntés alapján – módosításra és átcsoportosításra került sor a Szövetség éves tervében: a 

munka- és költségtervben rögzített, már visszatérő szakmai programként szervezett 

„vezetéstechnikai tréninget” 2018-ra halasztottuk, és az így felszabadított pénzügyi forrásból 

támogattuk tagszervezeteink részvételét a nemzetközi konferencián. Ezzel – a költségvetési 

ráfordítások kisebb módosítása mellett – nagy mértékben tudtuk emelni éves munkánk 

színvonalát és tagszervezeteink szakmai támogatásának mértékét.   
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2017. évben szakmailag hasznos tevékenységet folytatott szövetségünk, melyet a Szövetség 

céljaival összhangban és az LTSZ alapdokumentumaiban és elfogadott munkatervében 

rögzítetteknek megfelelően, tudatosan a szervezet tagságának fejlődése és épülése érdekében 

végeztünk. 

Dunaújváros, 2018. március 13. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvardi Sándor 

elnök 


