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2022. évi tervezett munkaprogram és pénzügyi terv
A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének LTSZ 2022. 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, nemzetgazdasági szempontból kiemelt üzemek,
ipari létesítmények, vagy kritikus infrastruktúrák látogatása, 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.
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 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.

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 részvételt 2022-ben is
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
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▪

tűzoltóságoknál, mobil vezetési bevetésirányítási rendszer bevezetése,
gépjárműfejlesztés, képzési koncepció fejlesztése, spinkler rendszerek,
elektromos gépjárművek sajátosságai)
Új anyagok, eszközök, felszerelések bemutatása, kiállítása, gyakorlati próbája

2020. évben a módosított munkaprogramunk kapcsán beszerzésre került egy
környezetbarát, kézi tűzoltókészülékek használatának oktatására és gyakorlására
alkalmas mobil egység. A berendezés az alábbi fő egységekből áll:
- Tűzszimulátor berendezés: Gázüzemű, gázpalackról üzemeltethető
tűzszimulátor készülék, mely a különböző szimulációs „feltétek”
használatának köszönhetően különféle általánosan előforduló tűztípusokat
képes
előállítani.
Így
gyakorolható
elektromos
berendezés,
kapcsolószekrény, monitor, papírkosár vagy főzőedény tüzének az oltása,
miközben a tűzeset körülményeit füstképződés és visszamaradó
égéstermékek nélkül állítjuk elő.
- Tűzoltókészülék-szimulációs egység: Vízüzemű, levegő hajtógázzal töltött
gyakorló tűzoltókészülékekből és ezek helyszíni, gyors újratöltésére szolgáló
berendezésből álló rendszer. A tűzoltókészülék-szimulációs egység kezelése
és használata megegyezik a valós oltókészülékekével, miközben
alkalmazásával a – gyakran – környezetszennyező oltóanyagok kijuttatása
nélkül lehet elsajátítani a tűzoltás fortélyait.
- Tűzszimulátor utánfutó: A tűz- és tűzoltókészülék-szimulátor rendszerek és
tartozékaik biztonságos szállítására és tárolására alkalmas könnyű utánfutó.
Mérete alapján szinte bármely személygépjárművel vontatható és könnyen,
egyben a gyakorlati helyszínre lehet szállítani a szükséges részegységeket. A
ponyvás, támasztókerékkel és rögzítőlábakkal kialakított utánfutó
méretéből fakadóan a továbbfejlesztés lehetősége is adott: az belső térben
a rögzített felszerelések mellett további, tűzbiztonságot erősítő
kommunikációs, szemléltető és oktató, valamint gyakorló egységek is
elhelyezhetőek a jövőben.
A mobil tűzoltókészülék használati gyakorló egységet terveink tagszervezeteink és
együttműködő partnereink vehetik majd igénybe. A rendszer szinte bármely
létesítményben, egy kisebb szabad területen (pl. gépjárműparkoló) felállítható és
használatba vehető. Szándékaink szerint az egység beépülhet a gazdálkodók
tűzvédelmi felkészítésébe, különféle rendezvényeken alkalmazva a lakosság
oktatására és a tűzoltás gyakorlására is használható – tűzoltóink hozzáértő
iránymutatása és felügyelete mellett.
 A tűzoltó hivatás népszerűsítését is küldetésének tekinti a Létesítményi
Tűzoltóságok Országos Szövetsége. Ennek szellemében színes propaganda
kiadványok, naptárak készítését tűztük ki célul ebben az évben, mely akció beépült
szervezetünk módosított munkatervébe.
 A 2020-ban megkezdett technikai, valamint az egységes megjelenést biztosító
formaruha fejlesztéseket szeretnénk folytatni.
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Tervezett elnökségi ülések és szakmai napok, programok:
1. Időpont: 2022. február 22. Elnökségi ülés
Helyszín: Dunaújváros, Papírgyári út 42-46
Napirendi pontok:
- BM elszámolás, 2022. évi pályázat előkészítése
- Közgyűlés – szakmai nap előkészítése
- Időpont:
2022. április 7-8, Ráckeve - Duna Relax Hotel
- 2021. évi beszámoló
- 2021. évi pénzügyi beszámoló
- 2022. évi munkaterv
- 2022. évi pénzügyi terv
- Elismerések
- Interschutz kiállításon való részvétel előkészítése
2. Időpont: 2022. április 7. Elnökségi ülés
Helyszín: Ráckeve
Napirendi pontok:
- Interschutz kiállításon való részvétel előkészítése
- Egyebek
3. Időpont: 2022. április 7-8. Közgyűlés
Helyszín: Ráckeve - Duna Relax Hotel
Napirendi pontok::
 Napirendi pontok:
 Köszöntés, program ismertetése
Előadó: Levezető elnök
 Elismerések, LTSZ Érdemérmek átadása
Előadó: Udvardi Sándor elnök
 A Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének 2021. évi
tevékenységéről szóló beszámoló előterjesztése
Előadó: Udvardi Sándor elnök
 A 2021. évi költségvetési beszámoló előterjesztése
Előadó: Dr. Pimper László alelnök
 Felügyelő Bizottság beszámolója a 2021. évi gazdálkodásról
Előadó: Stefán Mihályné bizottság elnöke
 2022. évi Munkaprogram előterjesztése
Előadó: Udvardi Sándor elnök
 2022. évi költségvetés előterjesztése
Előadó: Dr. Pimper László alelnök
 2023. évi tagdíj megállapítása
Előadó: Udvardi Sándor elnök
 Egyebek:
Előadó: Levezető elnök
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4. Intershutz szakmai kiállítás, 2022. június 20-25.
5. Időpont: 2022. szeptember Elnökségi ülés
Helyszín: Balatonföldvár
6. Időpont: 2022. október szakmai nap
Napirend: Szakmai továbbképzés és tűzoltási gyakorlat
7. Időpont: 2022. november Elnökségi ülés
Napirend:
- 2022. évi munka értékelése,
- 2023. évi munkaterv
Tervezett versenyek:
1. Profi Kupa (foci kupa)
Időpont: 2022. május
Helyszín: Martonvásár
2. Horgászverseny
3. XXIII. Flórián Kupa LT verseny
Időpont: 2022. szeptember
Helyszín: Balatonföldvár
Egyéb események, rendezvények, feladatok:
- OKF rendezvényeken való részvétel
Dunaújváros, 2022. 03. 16.
Melléklet: 2022. évi Pénzügyi terv
Udvardi Sándor
elnök
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LÉTESÍTMÉNY TŰZOLTÓSÁGOK ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGE
Nyitó pénzkészlet
BEVÉTELEK
Tagdíj
Támogatások
Állami támogatás
SZJA 1%
Saját forrás, részvételi díjak
KIADÁSOK
Szervezeti működés költségei
Tagdíjak
Egyéb igénybevett szoltáltatások
Postafiók bérl.dij
Bankköltség
Postaktg
Könyvelés
Egyéb
Személyi jellegű költségek, megbízási
díjak
Szakmai rendezvények konferenciák

2022. évi költségvetési terv
BM
LTSZ saját forrás
Összesen
támogatás
8 884 889

8 884 889

3 896 000
3 896 000

5 000 000

8 896 000
3 896 000

0

5 000 000
5 000 000

9 381 125
9 381 125
500 000

5 000 000
5 000 000

5 000 000
5 000 000
0
0
14 381 125
14 381 125
500 000

844 855
36 780
118 535
83 125
200 004
406 411

0

386 270

844 855
36 780
118 535
83 125
200 004
406 411
386 270
11 850 000

Szakmai napok,
konferenciák
Közgyűlés
tűzoltó sportversenyek,
vetélkedők
INTERSCHUTZ
Propaganda anyagok
Díjak, elismerések
Kiadványok, naptárak
Formaruha (LTSZ emblémával)
Beruházás

6 850 000

5 000 000

1 000 000
900 000

2 000 000
1 600 000

2 650 000

3 000 000
2 500 000
2 650 000

2 300 000
800 000
400 000
400 000

1 400 000
0

0

0

3 700 000
800 000
400 000
400 000
0
0

Mobil tűzszimulátor és gyakorló
egységfejlesztése

0

Működési eszköz fejlesztés (pl.
informatika)

0

Záró pénzkészlet

3 399 764

0

3 399 764
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