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Tûzvédelmi Tanácsadó Testület elõtt az MTSZ tevékenysége. A Tûzvédelmi
Tanácsadó Testület 2018. április 23-án a Magyar Tûzoltó Szövetség
elnökének elõterjesztésében az önkéntes tûzoltó egyesületek mentõ
tûzvédelmi szerepvállalásának fejlesztését, oktatását, az ifjúsági tûzoltók
képzését valamint az önkéntes és létesítményi tûzoltók öltözködési
szabályzatának kérdéseit tárgyalta. 
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A Tûzvédelmi Tanácsadó Testület tagjai mellett a tanácskozáson részt vett Dr.
Bérczi László tû.ddtbk., országos tûzoltósági fõfelügyelõ és Varga Ferenc
tû.ddtbk., fõvárosi katasztrófavédelmi igazgató valamint Nagy Katalin, a
Tûzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesület elnöke. 

Az elsõ témakör *Az önkéntes tûzoltó egyesületeknek a mentõ tûzvédelemben
történõ szerepvállalásának további erõsítése, az önálló beavatkozást végzõk
arányának növelése*címmel Dobson Tibor tû. ddtb., MTSZ elnök elõterjesztésében
hangzott el.  

Dobson Tibor tû.ddtbk. részletesen ismertette az MTSZ tervezetét a szervezeti
és mûködési rend, valamint a mentõ tûzvédelem fejlesztésérõl. (A tervezet ide
kattintva t&ouml;lthetõ le pdf form&aacute;tumban.) Kiemelte, hogy a hazai
mentõ tûzvédelmi rendszer gerincét a hivatásos tûzoltóságok alkotják, ezt egészítik
ki az önkéntes, az önkormányzati és létesítményi tûzoltók. A lakosság helyi
védelmében mentõ tûzvédelem területén a kiérkezési idõk csökkentése a fõ cél,
amiben az önkéntes tûzoltó egyesületek szerepvállalásával léphetünk elõre.
Célként határozta meg az intézmény- és technikai fejlesztést, a nemzetközi
együttmûködést, az ifjúsági tûzoltók helyzetét, a hagyományápolást és a sport
területét, valamint a hivatásos egységekkel történõ együttmûködést. Az
intézményfejlesztés területén a cél az MTSZ köztestületté alakítása. 

Az ezzel kapcsolatos prezentációt itt adjuk k&ouml;zre. 

A második fõ témakör több részre oszlott: 

-          nem hivatásos tûzoltók oktatási kézikönyve, 

-          elektronikus felület létrehozása, 

-          az ifjúsági tûzoltók képzési rendszere, 

http://www.tuzoltoszovetseg.hu/letoltes/document/312-magyar-tuzolto-szovetseg-javaslata-a-katasztrofa-es-tuzvedelmi-beavatkozasok-fejlesztesere-2017-december.pdf
http://www.tuzoltoszovetseg.hu/letoltes/document/312-magyar-tuzolto-szovetseg-javaslata-a-katasztrofa-es-tuzvedelmi-beavatkozasok-fejlesztesere-2017-december.pdf
http://www.tuzoltoszovetseg.hu/letoltes/document/310-eloadas-fejlesztes-ttt.pdf


-          nem hivatásos  tûzoltók öltözködési szabályzata volt napirenden. 

Varga Ferenc tû.ddtbk. hozzászólásában kiemelte, hogy az elõterjesztés jó idõben
született. Véleménye szerint most van lehetõség a fellendülésre. A mentõ
tûzvédelem területén átfogó koncepcióra van szükség. Meg kell vizsgálni a mentõ
tûzvédelemben részt vevõ szervezeteket a hatékonyság szempontjából és
gondoskodni kell az ÖTE-krõl a technika fejlesztésérõl is. Hasznos lenne, ha
kedvezmények biztosítását is kidolgoznák az önkéntesek számára, mert számos
lehetõség van a motivációra. A CTIF önkéntes Bizottságában állandó tagként vesz
részt és látja a Nyugat-Európai folyamatokat. 

Ez követõen több hozzászóló (Kelemen Zsolt, Balogh László, Szõllõsi Sándor,
Pesztenlehrer Lajos, Restás Ágoston) emelte ki az önkéntesség jelentõségét és
az MTSZ támogatásának, fejlesztésének, a köztestületté alakításának
szükségességét. A képzés területén a mentori hálózat bõvítésével láttak
elõrelépési lehetõséget. 
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