TÁJÉKOZTATÓ
AZ LTSZ 2016. 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

Rendes tag (létesítményi tűzoltóság)

36

39

41

41

49

49

Pártoló tag (cég)

5

8

10

10

9

11

Tiszteletbeli tag

4

4

4

4

4

4

Tagok összesen:

44

51

55

55

62

64

A Szövetség tevékenységének fókuszában 2016-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-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 2016. évben minden tagszervezetünk szakmai
folyóirathoz jutását támogatta Szövetségünk.)

Állami támogatás:
Szakmai feladataink végrehajtásának támogatására a Belügyminisztériumtól 2016-ben a fejezeti
kezelésű előirányzatból 5.000.000,- Ft, azaz ötmillió forint összeget kaptunk, melyet terveinknek
megfelelően felhasználtunk, elszámolás folyamatban.
Megtartott elnökségi ülések, rendezvények:
1. Időpont: 2016. február 09. - Elnökségi ülés
Helyszín: Székesfehérvár
Téma: Aktualitások, 2015. évi munka értékelése, 2016. munkaterv pontosítása
2. Időpont: 2016. március 31.- Elnökségi ülés
Helyszín: Dunaújváros
Téma: Közgyűlés előkészítése
3. Időpont: 2016. április 27-28.- Elnökségi ülés, szakmai nap
Helyszín: Komárom
Téma: Éves közgyűlés, szakmai nap
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Témák:
A MOL Nyrt. Komárom telep általános bemutatása

A FER Komárom Almásfüzitő közös fenntartású Létesítményi Tűzoltóság bemutatása
A Mercedes Arocs 2036 ULF 4000/800/500 gyorsbeavatkozó gépjármű bemutatása
Gyorsbeavatkozó gépjármű átadása a Létesítményi Tűzoltóságnak
A tűzoltó gépjármű megtekintése
Veszélyes üzemekkel kapcsolatos hatósági feladatok és SEVESO III. irányelv bevezetésének
tapasztalatai
Kommunikáció a katasztrófavédelem és a létesítményi tűzoltóságok között. (112 hívószám, EDR
rádió forgalmazás kérdései, tűzátjelzés új rendszere.)
Veszélyes munkavégzési engedélyek kiadása és a hozzá köthető oktatások rendszere a MOL
Nyrt telephelyein
Bevetés irányító gépjármű, elsődleges beavatkozásra alkalmas gyorsbeavatkozó gépjármű FLT
és ASZIV tűzoltóságok részére
Renault EURO 6-os járművei tűzoltóságok részére
Beszállásos munkavégzés, mentés szimulálása
Beszállásos munkavégzés, mentés szimulálása, valamint
az ismertetett tűzoltó gépjárművek megtekintése

4. Időpont: 2016. május 20, 27.
Helyszín: Tököl
Téma: Vezetéstechnikai tréning – elméleti és gyakorlati felkészítés

5. Időpont: 2016. 10.20-21
Helyszín: Kecskemét, MH 59. Szentgyörgyi Dezsõ Repülõbázis
Téma: Szakmai nap
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Témák:
A mentő tűzvédelem szervezete, működése az MH 59. Szentgyörgyi Dezső
Repülőbázison
Repülőtéri tűzoltó gépjárművek különleges követelményei és műszaki megoldásai
Tűzoltóság megtekintése
Pszichológiai alkalmasság vizsgálat a létesítmény tűzoltók körében, mint a hatékony
szervezeti működés egyik fontos eleme
Utólag is beszerelhető tűzoltó-modulok bármilyen gyártási folyamatnál kialakuló
egyedi tűzveszélyes helyek maximális védelmére
Hogyan válasszunk hőkamerát? Egyedül ez a szabvány segít ebben: NFPA1801: 2013
MOL Petrolkémia Zrt. Olefin-1 üzem 8-as kemence tüze
A létesítményi tűzoltóságok szakmai képesítési követelményei
Versenyek:
1. Profi Kupa (foci kupa)
Időpont: 2016. május 20.
Helyszín: Kazincbarcika – BorsodChem szervezésében
3. Horgászverseny:
Időpont: 2016. május 28.
Helyszín: Győr Vámosszabadi - Rába Front szervezésében
4. XX. FLÓRIÁN KUPA
Időpont: 2016. szeptember 17.
Helyszín: Dunaújváros
Egyéb események: (létesítményi tűzoltó kollégáink eredményes részvételével)


2016. május 28.: Hagyományteremtő céllal, első alkalommal rendezte meg a Misina Tűzoltó
Toronyfutó Versenyt a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A rendezvény célja
az volt, hogy versenyszerű keretek között mérjék fel a tűzoltói beavatkozások során fellépő
fizikai
igénybevételt.
(438
lépcsőfok
és
75
méteres
magasság)
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TFA Hungary elnevezésű versenyt Orosházán nyolc ország tűzoltóinak részvételével, ahol a
létesítményi
tűzoltó
kollégák
is
megmérettették
magukat.



2016. szeptember 24-én rendezték a Lépcsőfutó Országos Bajnokságot Budapesten, a
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Nagyvárad téri épületében. A versenyen a
Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetsége tagszervezeti is kiváló eredménnyel
szerepeltek.

2016-ban szakmailag hasznos tevékenységet folytatott szövetségünk, melyet az elfogadott
munkatervünknek megfelelően végeztünk.
Dunaújváros, 2016. november 14.

Udvardi Sándor
elnök
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