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Megtartotta szokásos év végi találkozóját a CTIF Magyar Nemzeti Bizottság. 
Az ülésen a Nemzetközi Tûzoltószövetség különbözõ munkabizottságaiba
delegált tagok számoltak be a külföldi értekezleteken történtekrõl, illetve szó
esett a nemzeti bizottság idén elvégzett feladatairól és a 2018-ban várható
eseményekrõl. 
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Az ülésen a Nemzetközi Tûzoltószövetség különbözõ munkabizottságaiba
delegált tagok számoltak be a külföldi értekezleteken történtekrõl, illetve szó
esett a nemzeti bizottság idén elvégzett feladatairól és a 2018-ban várható
eseményekrõl. 

A találkozón elhangzott, hogy a Magyar Nemzeti Bizottság tavaly a CTIF számos
rendezvényén képviseltette magát, így egyebek között a villachi
küldöttértekezleten, amely egybeesett az ifjúsági és felnõtt versenyekkel, a hazai
szakemberek ott voltak a veszélyes anyag, a tûzmegelõzési, a repülõtéri, az
ifjúsági tûzoltóvezetõk, valamint a történeti, dokumentációs és múzeumi bizottság
ülésén, valamint az önkéntes tûzoltók munkacsoportjának találkozóján.
  Az önkéntes tûzoltók munkacsoportja áprilisban Berlinben ülésezett, a
rendezvényen Varga Ferenc tû. dandártábornok vett részt. A találkozó központi
témája az volt, hogy milyen szerepe lehet a tûzoltóságoknak terrortámadások
idején. Emellett a grémium foglalkozott az önkéntességre való hajlandóság
kérdésével, illetve az alkalmazható motivációs eszközökkel is. A repülõtéri
bizottság június közepi, prágai ülésének történéseirõl Jambrik Rudolf tû. ezredes
számolt be. Elmondta, a Vaclav Havel reptéren tartott találkozón sok szó esett a
repülõtéri tûzoltók, különös tekintettel az ott szolgálatot teljesítõ önkéntes tûzoltók
képzésérõl, a reptéri tûzoltásvezetésrõl. A résztvevõk megtekintették a házigazdák
laktanyáját és felszereléseit, valamint beszámolót hallgattak meg egy luxemburgi
mûszaki mentésrõl. Az ifjúsági tûzoltóvezetõk bizottsága márciusi és októberi
értekezletén Horváth Gábor vett részt. A két ülésrõl elmondta, míg a tavaszi,
villachi találkozó értelemszerûen a versenyek elõkészítésérõl szólt, addig az
októberi, századik ülés már a megmérettetés tapasztalatait dolgozta fel.
  A CTIF és a Magyar Nemzeti Bizottság 2017-es tevékenységérõl dr. Bérczi
László tû. dandártábornok, a bizottság vezetõje számolt be bõvebben.
Emlékeztetett arra, hogy magyar kezdeményezésre május végén Budapesten
megalakult a Nemzetközi Tûzoltószövetség tûzvizsgálati munkacsoportja, elkészült
a szervezet alapszabálya és munkaterve, emellett zajlik egy kutatás, amely azt
méri fel, milyen képesítési és eszközigények jelentkeznek e tevékenységhez a
különbözõ tûzvizsgálati rendszert mûködtetõ országokban. A CTIF
küldöttértekezletét július közepén tartották a szomszédos Ausztriában, folytatta a
tábornok, hozzátéve, a szövetség elnöke külön elismeréssel szólt Magyarország
aktivitásáról. Tagfelvételrõl is döntöttek a küldöttek, illetve kiderült, hogy a
huszonkettedik nemzetközi ifjúsági versenyt 2019-ben, Svájcban rendezik meg.
  A találkozón szó esett a jövõ esztendõre várható feladatokról is. Mint kiderült, az
ifjúsági tûzoltóvezetõk bizottsága 2018 májusában tartandó ülésének és



szimpóziumának Magyarország lesz a házigazdája, júniusban pedig ugyancsak
nálunk tartja ülését a CTIF tûzmegelõzési bizottsága. Mindezeken kívül a tervek
között szerepel az is, hogy a második félévben tartandó, kétnapos országos
tûzvizsgálói versenyre a nemzetközi szövetségen keresztül külföldi vendégeket is
meghívnak majd.  

  

Forrás, további részletek: BM OKF  

  

Szekszárd, 2017.12.20. 

  

Hollósi Tibor titkár Tolna Megyei Tûzoltószövetség 

 
 


