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ÖTE-szabályok: a legfontosabb változások. 

Az augusztus 23-án megjelent BM OKF utasítással kapcsolatban egy sor
fontos változás érinti az önkéntes tûzoltó egyesületeket. Ezeket vesszük
sorra. 

Elsõ és második kategória összevonása 

A jelenlegi elsõ és második kategóriát összevonták, mivel eddig is csupán az
különböztette meg ezeket, hogy a kettes csoportba sorolt egyesületeknek nem
kellett bevizsgálniuk a káresetnél használt eszközöket, szakfelszereléseket. Ilyen
könnyítés a jövõben nem lesz. Mivel nincs elõírás a gépjármûveken található
minimális málhalistára vonatkozóan, így azokat a szakfelszereléseket és
védõeszközöket kell a gyártói elõírások szerint felülvizsgálni, amelyeket az
egyesület felhelyez a jármûre és káreseteknél használ. A felülvizsgálat
elvégzésére több lehetõség is van. A hivatásos tûzoltó-parancsnokságok
térítésmentesen megvizsgálják a tömlõket, létrákat, köteleket, mászóöveket. Az
egyéb védõfelszerelések, eszközök, motoros kisgépek, elektromos, hidraulikus,
pneumatikus mûködtetésû szerszámok felülvizsgálatára pályázat útján is
igényelhetnek támogatást, de a kisgépek (pl.: láncfûrész, áramfejlesztõ) mûszaki
állapotát az egyesület maga is ellenõrizheti. 

Ha az önkéntes tûzoltó egyesület tûzoltó gépjármûvel, vagy tûzoltáshoz és
mûszaki mentéshez szükséges szakfelszerelések, oltóanyag, valamint tûzoltó
személyzet szállítására alkalmas jármûvel rendelkezik, el kell dönteni, hogy az
adott egyesület aktívan vagy alkalmanként mûködik közre a feladatok ellátásában.
Az egyesület kategóriába sorolásáról a vele együtt tevékenykedõ, a szakmai
ellenõrzést végzõ hivatásos tûzoltó-parancsnokság dönt a káreseteknél végzett
munka alapján. Emellett jó mérõszám az elküldött káreseti értesítések és a
vonulások aránya is. Például az az egyesület, amelyik egy évben ötven értesítést
kapott, de csak három-négy káresethez vonult, az nagy valószínûséggel a kettes
kategóriába kerül. 

Szakmai felügyelet területi egységesítése 

Az önkéntesek közvetlen szakmai felügyeletét, ellenõrzését az a hivatásos
tûzoltó-parancsnokság végzi, amelynek mûködési területén található az egyesület
székhelytelepülése. Több mint ötven, szakmai ellenõrzést végzõ hivatásos
tûzoltóság azonban nem abban a megyében van, amelyikben az önkéntes
egyesület székhelye. Az ellenõrzést a hivatásos szervezet természetesen a
szabályoknak megfelelõen végzi el, de az írásbeli jelentések, pályázati anyagok,
egyéb dokumentumok hosszabb idõ alatt kerülnek egyik megyébõl a másikba.



Éppen ezért az új utasítás értelmében már az az igazgatóság és kirendeltség
ellenõrzi az önkénteseket, amelyhez a hivatásos tûzoltóság területileg tartozik. Így
válhat egységessé az ellenõrzési módszer, a különbözõ dokumentumokat pedig
csak egy megye kezeli a jövõben. 

Szakmai felülvizsgálatokkal kapcsolatos változások  

A továbbiakban a hivatásos tûzoltóság negyed helyett fél évente végez majd
szakmai ellenõrzést, a mûszaki biztonsági ellenõrzések pedig megszûnnek. Átfogó
ellenõrzésre az eddigi kettõ helyett három évente számíthatnak az egyesületek,
írásos értékeléseket pedig egyáltalán nem kell készíteni. Az elmúlt hat évben
végrehajtott ellenõrzések nyomán már nem indokolt a jövõben a korábbi szoros
szakmai kontroll, a változásoknak köszönhetõen pedig jelentõsen csökken az
ellenõrzésekkel járó adminisztráció.
  Az utasítás a hivatásos katasztrófavédelmi szervek feladatait rögzíti, az önkéntes
tûzoltó egyesületekre vonatkozó kitételek az együttmûködési megállapodásokba
kerültek. Ezeket kilencven napon belül újra kell kötni.  
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