
„Hazánkban, kivált mechanikai tekintetben – mely azonban szorosan össze van kapcsolva az 
erkölcsiséggel, valamint általányosan egészségesebb is ép testben ép lélek – számtalan eligazítani, 
felállítani, elrendelni való van” – gróf Széchenyi István: Világ, 1831. 

A „legnagyobb magyar” gyárakról, utakról, külhonokban tapasztalt infrastruktúrák honi, leendő 
létrehozásairól álmodik, tervez és cselekszik is. A Kelet népe c. munkája preambulumában – 1841 – 
már így ír: „Álomkórságban dermedez nemzetünk, de még van idő a felébredésre…-bár hallanák, 
kiknek anyaföldünk drága… de még van idő az iT lappangó, s még most tán idegen, de később többé 
nem fékezhető tüzeket oltani, sok azonban már nincs!” Széchenyi természetesen nemcsak az un. 
„szellemi tüzekre” gondol, ír ő az általa megálmodó gyárak, tűz-veszélyhelyzetéről is… bár ekkor még 
a legkevésbé gondolhaTa, hogy legkisebb fia Ödön majdani hivatását idézi… s maga Ödön – aki szó 
szerint reálpoliYkus apja nyomában érkezik majd, ő maga kezdeményezi, s hozza létre az első 
önkéntes tűzoltó egyletet. 

„Az alkalmat nem mi teremtjük, azok előállnak. A mi hivatásunk azokat felhasználni, s megküzdeni 
sorsunkkal… még pontosabban: munkálni nagyban, s ha nem lehet kicsiben, de munkálni mindig” – 
nyerhetünk erőt magunk is gróf Széchenyi István számos poliYkai gondolataiból, így az imént 
idézeTből. Gróf Széchenyi István a reformkor kiemelkedő, nagy egyénisége volt, 230 éve születeT. 

HallhaTa, s tanulta mindezt is édesapjától a fiatal Széchenyi Ödön, aki –jelleméből, természetéből 
indítaTan is- nemcsak fogékony, hanem fejlesztővé is vált a maga számára megtalált hivatásában 
hazájának javára, de messze a hontól távol is… 

Az alkalom, amely a honi, hivatalos tűzoltás szükségleteként beköszöntöT egybeeseT a kiegyezés – 
1867 – évével, amikor is megalakult az első, akkor még BudapesY Önkéntes Tűzoltó Egylet. Majd 
három évvel később: 1870. február 1-én kihirdeTe: létrejöT az első Magyar Önkéntes Tűzoltóság.  

1870. december 05-én kijelenteYk: … „a tűzoltók összességének képviselete céljából országos 
szervezkedésre szükség van!” azaz: létrejöT a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség gróf Széchenyi 
Ödön kezdeményezésére, javaslatára, közbenjárására, aki mind a két szövetség elnöke is. Ahogy akkor 
Jókai Mór találóan megjegyezte: „égető szükség” van hazánkban a tűzoltás rendszeresítésére. 

Gróf Széchenyi Ödön tevékenységének a kiegyezés kora, amely fél évszázadon át volt a legfőbb 
mozgató ereje, s egyetlenné szaboT medre nemzetünknek. A szabadságharc leverése, s a hosszas 
dermedtség után, varázsszóként egyszerre tág lehetőséget adoT, a lefolytoT erők szinte egy csapásra 
lendültek át, a vérkeringés megindult. 182 éve születeT gróf Széchenyi Ödön. 

Tervek és álmok, álmok és tervek akkor… a honi tűzoltó tevékenység létrehozására… amelyek mára 
megvalósultak iThon, hazánkban… 

Jelenünkben, 2020 évben, Dobson Tibor tűzoltó vezérőrnagy elnöksége alaT és elnökségével és 
kimagasló munkásságával és társaival megalakítoTa és létrehozták a KÁRPÁT HAZA ÖNKÉNTES 
TŰZOLTÓ HÁLÓZATOT! És ünnepelték a Magyar Tűzoltó Szövetség 150. éve fennállását.  

Tisztelet és köszönet Önnek, Önöknek, akik kiemelt YszteleTel, tudással, méltósággal, folyamatos 
képzéssel hivatásukban is kapcsolódnak a nagy elődökhöz, munkásságaikhoz, élő-elevenen művelve, 
fenntartva a honi tűzoltó és tűzoltás történelmét… 

Történelmi időszakunk ma: a harmadik évezred hajnala… s mi nyomon követhetjük a Magyar Tűzoltó 
Szövetség, a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség alakulásában, harcaiban Magyarország történetét… 

Tisztelt Elnökség! 

Tisztelt jelen levő Barátaink! 



Hölgyeim és uraim! 

Tisztelt DOBSON TIBOR úr! 

Tisztelt tűzoltó vezérőrnagy úr! 

Ön és munkatársai megvalósítoT, megvalósítoTak e szakmában, hivatásunkban egy olyan álmot, 
tervet, amely Széchenyi Ödön nevét örökíY. Azon tervet és álmot, amelyet 2013-ban, 
Balatonföldváron megfogalmazoT és aláírt szándéknyilatkozatukban megteTek, s amelyekből most 
idézek: 

„Felismerve és bízva az egység erejében, a gróf Széchenyi Ödön által képviselt elveket, valamint a 
magyar tűzoltómozgalom közel másfél évszázados történetének dicső napjait felelevenítve vallják: a 
magyar tűzoltó-társadalom számára az egységes tűzoltó szövetség újjáalakítása elengedhetetlen 
fontossággal bír. Ezen jelen dokumentum aláírói elkötelezeTségükről bizonyságot téve – kifejezik 
együTműködési szándékukat és a részletek kidolgozására közös munkacsoportot hoznak létre. 
Udvardi Sándor elnök, LSZT, Dobson Tibor elnök, MTSZ Balog László elnök, ÖTOSZ” 

Most csak jelezni tudom – felsorolás nélkül -, hogy az MTSZ tűz- és káreseY beavatkozásai, 
eredményei külön fejezetet igényelnek. Számszerűen összefoglalva külön fejezeteket! 

Tisztelt Elnökség! Tisztelt jelen levő Barátaink! 

Dobson Tibor 1959. április 19-én születeT Szentendrén, s e földrajzi helyzet is „befolyásolhaTa”, hogy 
az oT regnáló, akkor Kossuth Lajos Katonai Főiskola hallgatója lesz, majd a Tábori-tüzér, pedagógiai 
szakon diplomázik 1989-ben – áthelyezését kérve – indul lényegében a tűzoltósági feladatok, 
fejlesztésekkel nagyívű, tartalmas munkássága. 

1992. március ától kerüleY parancsnokhelyeTes, s alig fél év multán a BM Tűzoltóság Országos 
Parancsnokságán műszaki-mentési-kárelhárítási osztályvezető, majd 1994 szeptemberétől 
vezérlésével a BM Védelmi Irodán tűzoltó referens. Ez időközben az ELTE-BTK Pedagógiai szakán 
szerez újabb diplomát, s számos hazai és nemzetközi képesítést szerez. A BM TOP-on a megalakuló 
Katasztrófa-elhárítás koordináló Központ osztályvezetője. IT feladatául kapta a FTP Különleges /
helikopteres/ Mentési Csoportjának és országosan a katasztrófa-veszélyt elhárító kilenc műszaki 
bázisának a kialakítását. Feladatai közé tartozoT az EU-csatlakozás jogharmonizációjára alapozoT 
technikai fejlesztési és képzési koncepció kidolgozása, valamint a megvalósítás finanszírozásához 
szükséges hatmillió euró értékű PHARE-pályázat előkészítése, menedzselése. A mindannyiunk 
számára őt már ismerTé teT szóvivői feladatát is elláTa. A BM TOP és a Polgári-védelmi Országos 
Parancsnokság összevonásával 2000-ben létrehozoT BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóságon - szóvivői feladata melleT - a társadalmi kapcsolatok főosztályvezetői feladatát is 
elláTa. IT, a megnövekedeT, számos feladatai melleT megoldoTa a vészhelyzeY kommunikáció 
szervezését és megvalósítását. Szinkronban végezte el 2002-ben a Vitéz János Római Katolikus 
Tanítóképző Főiskolán a Kommunikációs szakot, s mintegy megismételve a hajdani KLKF idejében, iT 
is hamarosan oktató, s kidolgozója a veszélyhelyzeY kommunikációval összefüggő ismeretek tantárgyi 
programját. 2009-től az FTP kommunikációs főosztályvezetője, s alig esztendő múltán mentési 
helyeTes, valamint a Magyar Tűzoltó Szövetség akkori elnökének, Dr. Bende Péternek felkérésére 
ellátja a MTSZ szóvivői tevékenységét is. A 2010 idején a borsodi árvíz védekezés / talán emlékezünk 
erre a tragikus eseményre, mint az ezt követő vörös-iszap katasztrófa következtében emberhalált is 
követelő rendkívüli helyzetekre. IT is megállta a helyét. Még ebben az évben a BM OKV 
hivatalvezetője beosztás betöltése alaT a 2012-ben megalakuló Magyar Rendvédelmi Karban 
grémiuma elnöküknek választoTák, mint a katasztrófavédelem küldöTjét. 



Az MREK elnöki Ysztsége melleT az MTSZ 2013. márciusi küldöTgyűlésén a rendvédelem küldöTei az 
MRSZ elnökének is megválasztoTák, így jelenleg mindkét szervezetnél második ciklusát tölY. IT most 
meg kell állnom: 2021. május 04-én, ünnepi körülmények közöT Köztársasági Elnök úrtól, Áder János 
úrtól veheTe át rangos, legújabb kinevezését, e naptól tűzoltó vezérőrnagy! TiszteleTel gratulálok 
magam is, s gratulálunk Önnek iT, mindannyian, akik megjelentek, s külön is a Széchenyi Társaság 
Elnöksége és elnökség tagjai. Isten éltesse! 

Elnöksége alaT nagyobb hangsúlyt kapoT a szövetség érdekérvényesítő képességének visszaállítása, a 
II.Vh. előt szintre. Elnöksége alaT –ismét- létrejöT az egységes MTSZ, megújult szervezeY 
struktúrával. LétrejöT az önkéntes, létesítményi és önkormányzaY tagozat, valamint a szövetség 
tagjaivá váltak a mentőszervezetek… s a szakmai fejlődés, a szakmai kapcsolatok köre folyamatosan 
bővül, s megújul. Kiemelkedő eredmény ez időszakban az MTSZ nemzetközi tevékenysége, számos 
együTműködési szerződés születeT a szomszédos országok tűzoltószövetségeivel, s akuvabb a CTIF 
munkájában való részvétel is. Jó látni, s követni azt a külön is jelentős munkásságát, ahogy 
személyesen, s munkatársaival is folyamatosan kutatják, gróf Széchenyi Ödön életének útjait, s szinte 
mindig rábukkannak újabb és újabb, eddig még nem ismert eseményekre, történetekre, …s 
amelyekkel bővíYk is kommunikációs ismertetőiket, valamint a Facebook ezen ismereTerjesztő 
oldalát. 

Dobson Tibor tűzoltó vezérőrnagy úr 2006-ban az MTI év szóvivője díjat veheTe át és még ebben az 
évben a BM Szent Flórián Érdemjellel, majd 2009-ben RendészeY kommunikációs díjjal, 2010-ben a 
vörösiszap katasztrófa után rendkívüli helytállásáért arany-fokozaTal 2017-ben a Közszolgálatért arany 
fokozaTal, s 2018-ban pedig az Országház elnökének Házelnöki Érdemjel arany-fokozaTal tünteTék ki. 

Dobson Tibor családját kiemelt YszteleTel köszöntöm, kedves feleségét, leányát, Tímeát, fiúkat, 
Tibort, köszöntöm YszteleTel megjelent munkatársait, s azon tűzoltó közösséget személyükben, akik 
számos társaikat is képviselik iT és most. Isten éltesse mindannyiukat, erőben, egészségben, további 
eredmények elérésében, s a Szt.Flórián, a tűzoltó mozgalom védőszentje oltalmával erősítve az „Egy 
mindnyájunkért, s mindnyájan egyért!” kötelékében. 

Tisztelt tűzoltó vezérőrnagy úr! 

Kedves Tibor! 

Magam is egyik tanára leheTem a KFK rendszerében, s visszaemlékezésemben elevenen él az Ön 
mindig pontos, rendkívül szerény magatartása, szakaszában a közösséget is moYválni akaró és tudó 
már akkor érzékelhető egy jövőbeni vezető egyénisége. Jó érzés volt belépnem a tanterembe, mert 
tudtam: a kötelező katonai fegyelem és rend valahogy más a szintén kötelező magatartásnál. Soha 
nem kelleT fegyelmeznem, hisz minden alkalomra a kötelező tantárgyból folyamatosan felkészült 
szakasz várt. Pedig tudtam, nem mindig könnyű az idejükkel jól bánni, hisz a szakmai gyakori éles 
gyakorlatok után jobban eseT volna a pihenés… de tanulta, s mind a félévi, majd az évvégi vizsgák 
átlagai - az akkori főiskolai parancsnok legnagyobb meglepetésére – 3,8 vagy 4,5…4,8 átlagot 
jelenteTek. Ez akkor nagyon feltűnő és kivételes volt a KFK-n… különösen a belső utasításokat 
ismerve, ránk, tanárokra…. Az élet azonban igazolt, Önt, Önöket igazolta. És én most nagyon büszke 
és boldog vagyok, s nagyon megYsztelő számomra, hogy laudálhatom Önt, s tudom, hogy 
munkatársait megértő, Ysztes fegyelemmel, önmagára szigorú mércével mérve vezeY, s képviseli a 
Magyar Országos Tűzoltó Szövetséget, s kiemelem a KÁRPÁT-HAZA ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ HÁLÓZAT 
teljes grémiumát. Tudom, hogy irányításával, közösségével létrehozzák – hisz ezen dolgoznak – a 
szövetség köztestüleTé alakítását, megvalósítását! Most ehhez is sok erőt, kitartást kívánok, 
elismeréssel, YszteleTel! 

Tisztelt Elnökség, Ysztelt Barátaink, Ysztelt megjelentek! 



Köszöntsük most együT Dobson Tibor tűzoltó vezérőrnagy urat rangos kinevezése alkalmából, se 
reméljük, szívesen fog kezet velünk a Széchenyi Társaság elnökével, főYtkárával, vezetőivel, elnökségi 
tagjaival… egy várható, együTműködés igényével, akaratával, őrizve, élő-elevenen művelve mind 
Széchényi Ödön és édesapja Széchenyi István életművét… 

S egy örök üzenet gróf Széchenyi István – Világ – c. könyvéből: A nemzeYség felemelése végeT mindig 
elménk előT lebegeT: hogy Magyarok vagyunk… s azt sem akartuk soha feledni, hogy egyszersmind 
Emberek vagyunk.” 

Most egy kedves irodalmi idézeTel zárom köszöntésemet, Reményik Sándor: Tüzek Ytka c. versének 
néhány sorával… 

„Ki ismeri vajon a tüzek Ytkát, / a tüzeket, mik szerteszéjjel égnek? / Fut a mozdony, s elvezeY a 
szikrát. / A láng belőle égig csap talán / tán elröppenve nyomtalan enyész / tüzek hajnalán, tüzek 
alkonyán. / Senki nem ismeri a tüzek Ytkát… / S ha a Ytok Ytok is marad, felkészült szakemberek már 
vannak, s a legmodernebb eszközök is állnak ellenébe… 

SzereteTel, ismételt YszteleTel gratulálok Önnek, s kérem, vegye át a Széchenyi Társaság által 
adományozható oklevelet és érmet, kiemelkedő szakmai vezetői közösségi alkotó munkásságáért! 

Dr. Kőrösi Mária 
egyetemi docens,  
a Széchenyi Társaság elnökségi tagja 

MTA Diszterme, 
Budapest, 2021. szeptember 21. 

  


