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Tisztelt Elnök Úr! 
 
Az önkéntes tűzoltó egyesületek (a továbbiakban: ÖTE) támogatásának, tűzoltó szakmai 
irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól szóló 1/2012. főigazgatói 
utasítással kapcsolatos kérdésekre az alábbi tájékoztatást adom. 
 
Az utasítás kiadásának nem célja, és nem is lehet célja az ÖTE tevékenységének 
ellehetetlenítése, viszont a hivatásos jogviszonyból származó összeférhetetlenség lehetősége 
miatt szükséges szabályozni a hivatásos szervek és személyek szerepvállalását az ÖTE-nél. 
 
Az utasítás 6. pontja rendelkezik arról, hogy a hivatásos állomány tagja az ÖTE-ben 
tagsági jogviszonyt létesíthet. Az utasítás 4. pontja szerint a hivatásos katasztrófavédelmi 
szervezet ÖTE-ben tagsági jogviszonyt nem létesíthet, a hivatásos állomány tagja – a 
szakmai irányítási és felügyeleti jogkör összeférhetetlensége miatt – az egyesületben vezető 
tisztséget nem tölthet be. Az ÖTE-k munkáját szervező megyei tűzoltó szövetségben, és a 
Magyar Tűzoltó Szövetségben hivatásos szervezet tagsági jogviszonyt nem létesíthet, 
hivatásos állomány tagja – szakmai irányítási és felügyeleti összeférhetetlenség miatt – 
választott tisztséget nem tölthet be. 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 63. § (1) és (3) bekezdése a 
következők szerint rendelkezik az egyesület legfőbb szervéről, valamint az egyesület 
ügyintéző és képviseleti szervéről:  
 

„63. § (1) Az egyesület legfőbb szerve a tagok összessége (taggyűlés) vagy a tagok által - az alapszabályban 
meghatározottak szerint - közvetlenül vagy közvetett úton legfőbb szervként választott testület. 

(3) Az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve a tagok által ilyen célból - az alapszabályban meghatározottak 
szerint - közvetlenül vagy közvetett úton választott testület (elnökség) vagy személy. 

(4) Az egyesület legfőbb szervének hatáskörébe tartozik: 
c) az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadása; 
e) az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztása és visszahívása,” 

 
 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. §-a szerint: 

„6. civil szervezet: a civil társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett 
egyesület - a párt kivételével -, valamint az alapítvány. Civil szervezet alatt az e törvény II-
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VI. és VIII-X. fejezetében a civil társaságot, továbbá a VII-X. fejezetében a kölcsönös 
biztosító egyesületet és a szakszervezetet nem kell érteni; 

9. felelős személy: a civil szervezet létesítő okiratában és belső szabályzataiban vezető 
tisztségviselőként megjelölt vagy egyébként érdemi döntési jogkörrel rendelkező 
személy, valamint az a személy, aki a létesítő okirat felhatalmazása, a civil szervezet 
legfőbb szervének határozata vagy szerződés alapján a civil szervezet képviseletére vagy 
pénzforgalmi számlája feletti rendelkezésre jogosult; 
 29. vezető tisztségviselő:…az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének vagy – 
amennyiben az egyesületnek van felügyelő szerve – a felügyelő szerv elnöke és tagja.   
E törvény 7. §-a rendelkezik arról, hogy a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek 
tagjaira vonatkozóan az egyesülési jog gyakorlásának feltételeit és módját törvény állapítja 
meg. 
 
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi 
XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt) 65. § (5) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi 
szabály alapján: 

„(5) Nem adható engedély, ha a munkavégzéssel járó egyéb jogviszony, a civil szervezetben való részvétel 
vagy tisztségviselés ellentétes a fegyveres szerv feladataival, vagy a szolgálat kötelességszerű, pártatlan és 
befolyástól mentes ellátását, illetve a fegyveres szerv tekintélyét veszélyezteti.” 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény a hivatásos katasztrófavédelmi szerv szervezetéről és felügyeleti, 
irányítási jogköréről a következők szerint rendelkezik: 
  

„22. § (1) A katasztrófavédelem megvalósításában részt vevő hivatásos katasztrófavédelmi szerv: 
a) az országos illetékességgel működő központi szerv, 
b) a megyei, fővárosi illetékességgel működő területi szervek, 
c) helyi szervek a katasztrófavédelmi kirendeltségek és a hivatásos tűzoltóságok. 
23. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv. 
(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője vezeti a központi szervet, irányítja a 

hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi és helyi szervei működését és szakmai tevékenységét. 
24. § (1) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 

szerv, amely jogszabályban meghatározott ügyekben hatóságként jár el, ellátja a jogszabályokban részére 
meghatározott feladatokat, irányítja a hivatásos tűzoltóságokat és a katasztrófavédelmi kirendeltségeket. 

(2) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve ellátja az önkormányzati tűzoltóságok felügyeletét, 
ellenőrzi a létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységét.” 

 
A hivatásos katasztrófavédelmi szerv egy centrális irányítású szervezet, amelynek területi, és 
helyi szervei jogosultak ellenőrizni az önkéntes tűzoltó egyesületek tevékenységét. 
Álláspontom szerint ebből és a Hszt. 65. § (5) bekezdésében szereplő összeférhetetlenségi 
szabályból következik, hogy a hivatásos állomány tagja az egyesületben vezető tisztséget 
nem tölthet be.   
 
A fentiekben hivatkozott jogszabályhelyekből egyértelműen következik, hogy a hivatásos 
állomány részére nem tiltott az egyesületben történő tagsági jogviszony létesítése, csak a 
vezető tisztség betöltése. Tehát mint tag, tűzoltó szakmai irányítói, végrehajtói tevékenységet 
folytathat, így az egyesületben tagként tűzoltó, valamint parancsnok lehet.  Az egyesületben, 
illetve megyei tűzoltó szövetségben, és a Magyar Tűzoltó Szövetségben viszont vezető 
tisztséget nem tölthet be, így álláspontom szerint nem lehet:                                         
- az Elnökség Elnöke; 
- az Elnökség tagja; 
- az Egyesület Főtitkára; 
- a Felügyelő Bizottság elnöke, tagja. 
 
Tehát a szakmai tevékenységben a hivatásos állomány tagja teljes joggal részt vehet. Ezt 
támasztja alá az is, hogyha a hivatásos állomány tagja szolgálaton kívül, akár az ÖTE 
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tagjaként, részt vesz káresemény felszámolásában, tűzoltásban, akkor a 
hivatásos jogviszonyából adódóan nem csak jogosult, hanem köteles intézkedni a 
kárhelyszínen. 
 
 
 
Budapest, 2012. március 07. 
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