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A MTSZ 2019. évi gazdálkodás beszámolója 

Előterjesztés az MTSZ 2020. júliusi Közgyűlésére  

 

A MTSZ 2019. évi bevételei (ezer Ft-ban):                                              

 BM állami támogatás:       50 000 e Ft  

 NSKI :                  2 000 e Ft 

 Bethlen Gábor Alapkezelő tám.:       2 000 e Ft 

 MAVIR adomány:            500 e Ft 

 BM HEROS adomány:                                       2 500 e Ft 

 Tagdíjbevétel, nevezési díj:                     2 000 e Ft 

 Kamat és egyéb bevételek (gk. ért.)       1 617 e Ft  

 egyéb támogatás (MRK gk haszn ktg. hozz.j):  1 000 e Ft 

 NAV 1 % (2016.)                             551 e Ft 

 Fővárosi Önkormányzat tám.:      10 000 e Ft  

 EMMI tám:           5 000 e Ft 

 Bethlen Gábor Alapkezelő tám:      35 000 e Ft 

Összesen:              112 168 e Ft 
 

A 150 éves jubileumi rendezvényeink megvalósításához a Fővárosi Önkormányzat, az EMMI, a 

BGA Alapkezelő által 2019-ben átutalt, összesen 50 millió forint támogatásból 49 179 eFt 2020-ra 

időbeli elhatárolásba került, így az MTSZ 2019. évi tényleges bevétele: 62 989 e Ft. 

 

 A MTSZ 2019. évi munka- és költségtervében foglaltakat a költségvetési törvényben 

maghatározott állami támogatás és a tagdíj bevétel mellett, a BM HEROS által a 2019. évi és az 

előző évek adományai fel nem használt részéből lehetett teljesíteni a MTSZ működésének 

zavartalanságát, továbbá a Bethlen Gábor Alapkezelő által nyújtott támogatással a II. Kárpát-

medencei Önkéntes Tűzoltózenekari Találkozó megszervezését, valamint a NSKI 

közreműködésével a határon túli önkéntes tűzoltóságokkal történő kapcsolatok fejlesztését. 

 

A fentiek alapján valósulhatott meg 2019-ban többek között:  

 a megyei szövetségek igénye alapján a szolgálati érmek elkészíttetése;  

 a Flórián napi ünnepség és a pilisszentiváni Országos, Nemzetközi Tűzoltó Találkozó és 

Börze, a II. Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltózenekari Találkozó megszervezése,  

 a határon túli tűzoltó kapcsolatok fejlesztése és a Kárpát-medencei Tűzoltó Hálózat 

működtetése, a kapcsolódó képzések és rendezvények, delegációk küldése és fogadása; 

 a nemzetközi ifjúsági tűzoltóversenyre versenycsapatok nevezése és bírók küldése, 

kismotorfecskendő megyei és országos szerelési bajnokságok, valamint a hagyományos 

tűzoltóversenyek lebonyolítása, díjak biztosítása; 

 a külföldi meghívásokra, illetve a CTIF tagdíj és a bizottsági ülésekre és a hazai szakmai 

versenyekre, rendezvényekre a szállás és az utazási költségek térítése, 

 az elnökségi, bizottsági, tagozati ülések, küldöttgyűlés megrendezése;  

 a MTSZ honlap és a facebook oldal működtetése, a megyei/budapesti szövetségek, a társ 

szövetségek egységes informatikai levelező rendszerének és honlapjainak működtetése, 

fejlesztése; 
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 a MTSZ iroda működési és működtetési, gazdálkodási tevékenységének, a bevallási, 

könyvelési, elszámolási, számfejtési kötelezettségek díjainak, a bankköltségeknek a 

finanszírozása;  

 Franciaországi tűzoltók által felajánlott használt tűzoltó védőruha adományok 

hazaszállíttatása, rendszerezése, raktározása, kiadmányozása, azoknak, valamint hazai 

egyesületi adományok határon túli önkéntes tűzoltóságokra történő eljuttatás szervezése; 

 a már meglévő együttműködési megállapodások megújítása, a visegrádi országok tűzoltó 

szövetségeivel szakmai egyeztetések végzése, valamint a tűzoltó szövetségeik delegációinak 

fogadása, illetve meghívásra részvétel; 

 A MTSZ 150 éves jubileumi rendezvényeinek magtartásához kapcsolódó előkészítési, 

szervezési munkálatok megkezdése, a kiadványok, emlékérmek, emléktáblák tervezése, 

előkészítése és részbeni elkészítése. 

 

I. A BM/19-3/2019. kötött támogatási szerződésben rögzített 50 000 e Ft, állami támogatási 

összeg első részletének átutalására 2019. február 4-én, a második részletének átutalására 2019. 

július 4-én került sor. Az állami támogatással 2020. február 20-ig elszámoltunk. 

 

A támogatásból finanszírozásra került:  

 

I. 1. A szolgálati érmek beszerzése 3 116 e Ft értékben. 

 

I. 2. A Rendezvényeinkre fordított 7 424 e Ft között kiemelt jelentőségű a Flórián Napon, a 

hagyományosan Pilisszentivánon megrendezett Országos és Nemzetközi Tűzoltó Börze és 

Találkozó, a határon túli magyarlakta területek önkéntes tűzoltóságainak a szakmai fejlesztésük 

érdekében történő Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltó Hálózat működtetése. Finanszírozásra 

került a képzésekre és egyéb rendezvényekre történő szervezési, szállás- és étkezési, továbbá a 

protokoll és reklám ajándékok, díjak, a delegációk – pl. a Szerb Tűzoltó Szövetség 

delegációjának, illetve a rendezvényeinkre érkező határon túli tűzoltóságok képviselőinek - 

fogadása, illetve a Szlovák és Cseh Tűzoltó Szövetség által a szakmai rendezvényen, és a 

Szlovén Tűzoltó Szövetség 70 éves jubileumi ünnepségén részvétel.  
 

A Jogar Továbbképző Központban Balatonföldváron megszervezett kibővített elnökségi ülésen a 

napirendi pontok mellett a Milipol divízió igazgatója és a 3M Scott Sight képviselője által 

bemutatásra kerültek az általuk forgalmazott új tűzoltó védőeszközök is. 
 

Célként fogalmazódott meg a nagyközönség és azon belül a gyermekekre is épített, nyílt 

rendezvényeken az önkéntesség népszerűsítése, a közösséghez való tartozás és a határon túli 

önkéntes tűzoltókkal való kapcsolatok erősítése, de figyelmet fordítottunk a gyerekek részére 

kiírt „Ne égess!” rajzpályázat díjazására is. A Bethesda Gyermekkórházban hagyományosan az 

elmúlt évben is szerveztünk a tartósan ápolásra szoruló gyermekek részére tűzoltó karácsonyi 

ünnepséget, amelyet a Hagyományőrző Bizottság közreműködésével tudtunk megvalósítani. 

 
 

I. 3. A Bizottságok 10 320 e Ft költségei között szerepel a nemzetközi Ifjúsági Tűzoltó Olimpián 

részvétel, valamint IX. Országos Kismotorfecskendő-szerelési Bajnokság nyolc fordulós 

rendezvénysorozatának megszervezése. 

 

 A CTIF tagdíj befizetése mellet, a MTSZ küldöttei képviselték Magyarországot a Tallinban 

(Észtországban) zajlott a CTIF Önkéntes Tűzoltóságok Bizottság 6. ülésén, és a nemzetközi 

Tűzoltószövetség Ifjúsági Tűzoltó Vezetők Bizottságának 103. ülésén Genfben, valamint 

Bulgáriában, Plovdivban a CTIF Ifjúsági Bizottságának éves ülésén, ahol az ott résztvevő 

országok szakemberei közösen értékelték a svájci olimpiát. 
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 A határon túli magyarlakta területek önkéntes tűzoltóságainak szakmai képzéseinek 

szervezése, lebonyolítása, továbbá a jogi, kommunikációs tevékenység végzése, és nem utolsó 

sorban a hagyományőrzés, mint fontos célok megvalósultak.  
 

 A Hagyományőrző Bizottság 2019-ben is több hazai – Nemzetközi Tűzoltó zenekari 

Fesztivál, Lakitelek - továbbá nemzetközi rendezvényen delegációval részt vett és képviselte 

hazánkat Nemzetközi Tűzoltó, illetve Hagyományőrző Fesztiválon többek között Szilason 

(Szlovákia) Székelykeresztúron (Románia), Gluchowe-n (Lengyelország), valamint 

Gyergyóalfalúban (Románia) és a Hagyományőrző Tűzoltó Kiállításon Ausztriában. 

Megrendezték a hagyományőrző versenyeket Kiskunmajsán, Hajdúszoboszlón és Karancsnon 

(Horvátország) és hagyományos módón Budapesten a XII. Nemzetközi, Kárpát Haza és 

Visegrádi Négyek Hagyományőrző Tűzoltó versenyét. Továbbá figyelmet fordítottunk a 

történelmi tűzoltó síroknál a megemlékezésre is.  
 

 Az Ifjúsági Bizottság idén immár XIX. alkalommal megrendezte a Dunántúli „St.” Flórián 

Olimpiai Sport és Hagyományőrző Önkéntes Tűzoltó Egyesület (DOHÖTE) Ifjúsági 

Szaktáborát, amelynek célja, hogy minél szélesebb körben megismertesse az ifjúsággal a CTIF 

ifjúsági versenyszabályzatot, mind elméletben, mind gyakorlatban. 
 

 A Kommunikációs Bizottság feladata volt az elmúlt évben az éves sajtótájékoztató 

megszervezésén és a szakmai anyagok gyűjtésén, valamint a MTSZ 150 éves kiadványainak 

előkészítésén túl, továbbra is a honlap és facebook oldal teljes körű karbantartása, a MTSZ 

híreinek és eseményeinek feldolgozása, szövegírása, a szervezetet érintő hírek, dokumentumok, 

képek feltöltése. A MTSz és a megyei/budapesti szövetségek honlapjain is, továbbá a facebook 

oldalán promóciós és tájékoztató jelleggel egyaránt a működésről, az előbbiekben említett 

eseményekről, rendezvényeinkről, az országos és megyei, de akár helyi versenyeinkről, és a 

határon túl megvalósított képzésekről vagy az onnan érkező meghívásra hazánkból induló 

csapatok versenyeiről egyre színvonalasabb hírekkel, képekkel, a tűzoltószövetséget érintő 

témákat folyamatosan megjelenítjük.  
 

 

A MTSz által kitűzött célok megvalósításához a tagozatok munkája szorosan kapcsolódik, így 

részükre többek között a szakmai napok, versenyek lebonyolításához terembérléssel, eszközök, 

díjak, valamint a működési feltételek és külföldi utazásaik térítésének biztosításával járult hozzá 

a szövetség.  

 

A szakmai képzések, továbbképzések segítése érdekében megindult egy jövőbe mutató tűzoltó 

képzés, a kisgépes távoktatás előkészítése, valamint a MTSZ és a Balaton Fejlesztési Tanács 

közötti együttműködés keretében évek óta zajlik egy képzési, fejlesztési együttműködés. Ez a 

projekt a „Balaton Térségi RSS mintaprojekt” címet kapta.  

Az elmúlt évben az MTSZ céljaival összhangban természetvédelmi, környezetvédelmi (a 

környezeti károk megelőzése, felderítése és mentesítés, a növény és állatvilág védelme), 

valamint egészségügyi (elsősegély nyújtási, ill. a Disaster medic képzés alapelemei) ismeretek és 

feladatok feldolgozása volt a projekt célja. Ezek az anyagok letölthető formában az internetre 

kerültek 2019-ben, és számos, a honlapokon megjelent rövid cikkekben olvashatóak.  

 

I. 4. A Testületi ülések, Küldöttgyűlés és elnökségi, bizottsági ülések, szakmai egyeztetések 

lebonyolítása 818 e Ft-ból, az iroda működése 663 e Ft-ból megvalósult; 
 

I. 5.  A főállású munkavállalók munkabérei és az egyéb szakértői megbízási díjak 10 839 e Ft, a 

kapcsolódó bérjárulékok 1 438 e Ft időben kifizetésre kerültek.  
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I. 6. A gépjármű utazási költségtérítésére az elnökségi üléseken, küldöttgyűlésen, illetve 

rendezvényeken, képzéseken történő részvételhez biztosítottunk költségtérítést, valamint a 

MTSZ tulajdonát képező gépjárművét – a Magyar Rendvédelmi Kar 1 millió forintos költség-

hozzájárulásával – forintból üzemeltettük, összesen 2 357 e Ft-ból. 
 

I. 7. A könyvelési és számfejtési díj 1 875 e Ft összegben; 
 

I. 8.  A banki és egyéb számlás szerződések költségei 1 150 e Ft összegben kerültek térítésre; 
 

I. 9. A megyei/budapesti tűzoltó szövetségek támogatására a támogatási szerződésben foglaltak 

alapján 10 millió Ft-t került átutalásra. 

 

II.  Az NSKI-val a határon túli magyarlakta területeken az önkéntes tűzoltóságok fejlesztésére, 

képzésükre, a Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltó Hálózat rendezvényeinek támogatására, 

továbbá képviselőik meghívására a MTSZ által szervezett országos szintű rendezvényekre, 

versenyekre kötött szerződés alapján a 2 millió Ft összegből a fenti célok kerültek 

megvalósításra.    

 

III. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2 millió Ft-s támogatásából a II. Kárpát-medencei Önkéntes 

Tűzoltózenekari Találkozó, kiskunfélegyházi fellépéssel, került megrendezésre. 

 

IV. A BM HEROS előző évi és a 2019. évi adományából, valamint a MAVIR adományából tudtuk 

finanszírozni a 150 éves jubileumi kiadvány elkészítéséhez a fordítási költségét, a nemzetközi 

tűzoltóversenyre, a CTIF rendezvényeken történő részvételhez szállás és étkezés egy részének, 

továbbá a kapcsolódó nyilvántartási és gazdálkodási feladatok díjának finanszírozását, az 

MTSZ-re a régi gépjármű értékesítését követően lízinggel új gépjármű biztosítását, továbbá a 

MRK gépjármű hozzájárulásból annak üzemeltetését, így a fentiekre összesen 2 433 e Ft-t 

fordítottunk.  

 

V. A NAV által átutalt SZJA 1%-ból 551 eFt a tűzoltó sportversenyre, a megyei/budapesti, LTSZ 

és ÖTOSZ szövetségek tagdíjából, összesen 2 000 e Ft-ot a tűzoltó hazai sportversenyek 

támogatására, a megyei honlapok működtetésére, továbbá a franciaországi adomány használt 

védőfelszerelések raktározásának finanszírozására felhasználtuk. 

 

VI. A MTSz 2020. évi, 150 éves jubileumi ünnepségsorozatát a Fővárosi Önkormányzat az akkori 

főpolgármestere 10 millió és az EMMI, ugyanerre a célra adott 5 millió forintos támogatásával 

tervezzük megvalósítani. A forrásokból egyrészt a szervezett tűzoltóság és a Magyar Tűzoltó 

Szövetség megalapítójának, Gróf Széchenyi Ödönnek állítunk méltó emléktáblát mind 

Budapesten, az egykori első tűzoltó laktanya mai helyén, az Erzsébet híd pesti hídfőjének 

lábánál, mind Isztambulban, ahol a gróf pasai rangot kapott az ottani tűzoltóság 

megszervezésért. Terveink között szerepelt a tűzoltó hivatás elismeréséhez méltó szoborcsoport 

felállíttatása is, azonban a megvalósításhoz, a támogatási szándékok ellenére forrás nem áll 

rendelkezésre. Továbbá jubileumi ünnepség keretében megemlékezünk a Parlamentben – 

előzetes tervek szerint május 9-én, azonban a beszámoló elkészültekor, a fennálló pandémia 

veszély miatt, várhatóan erre az eseményre december 5-én, a MTSZ elődszervezetének 

megalapításakor kerülhet sor.  A 2019-ben a fenti célokra részben felhasznált összeg: 413 e Ft.  

 

VII. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a 2020-ban, tervek szerint augusztus 21-23. között 

megrendezésre kerülő III. Kárpát-medencei Önkéntes Tűzoltózenekari Találkozóhoz 35 millió 

forint támogatást nyújtott, amely a mintegy 450 fő zenész részvételével megvalósítandó 

zenekari felvonulás és Hősök terén koncert szervezési, lebonyolítási (szállás, étkezés, utazás, 

bérleti és egyéb) elszámolási költségeit tartalmazza, amelynek szervezését 2019-ben 

megkezdtük, arra 408 e Ft került felhasználásra. 
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Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások: 2019. évben tisztségviselők 

részére tiszteletdíj kifizetésére nem került sor. 

 

2019. évben a reprezentációs kiadások után adókötelezettség nem terhelte az MTSz-t. 

 

2019. évi elszámolt értékcsökkenés: 2 560 eFt 

 

MTSZ 2019. évi:  

Összes bevétel    62 989 eFt 

Összes ráfordítás               62 365 eFt  

Adózott eredmény:                               624 eFt (nyereség)  
 

Mérleg főösszeg: 83 070 eFt.  

 

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből: 624 eFt (nyereség) 
 

Vállalkozási tevékenység nem volt. 

 

Pénzmaradvány 2019. december 31-én:    

 

pénztár zárókészlet:      163.325,- Ft 

OTP bankszámla:            2.900.555,- Ft 

OTP kártyaszámla:     300.000,- Ft 

OTP lekötött betét:          51.000.633,- Ft 

OTP támogatási számla:            6.086.780,- Ft    

Összesen:                    60.451.292,- Ft    
 

Bevételeink, így a megemelt állami támogatás, továbbá a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, 

támogatása, a MAVIR, a NSKI, valamint a BM HEROS ez évi és előző évi adományának 

köszönhetően 2019-ben lehetővé tették, hogy a kitűzött célokat megvalósítsuk, valamint a 

társadalmi és nemzetközi elismertség növelése érdekében a megfelelő színvonalú országos és 

nemzetközi rendezvényeket lebonyolítsuk, amelyhez ebben az évben is szükség volt szigorú 

költséggazdálkodást folytatni.  

 

Adófizetési, szállítói, illetve egyéb kötelezettségeinknek határidőre eleget tudtunk tenni, lejárt 

tartozásunk nincs. 

 

Budapest, 2020. április 29.  

                                             

 

Dobson Tibor tű. dandártábornok  s.k. 

   elnök        


