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A mentő tűzvédelem szervezeti rendszere

BM OKF

Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
(65 db)

Hivatásos Tűzoltó 
Parancsnokság (105 db)

Katasztrófavédelmi Őrs (44 db)

Önkormányzati Tűzoltó 
Parancsnokság (60 db) Beavatkozó           

ÖTE (49 db)

Létesítményi Tűzoltó 
Parancsnokság (67 db)

Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület (612 db)
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Magyar Közlöny

augusztus

BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 

7/2018. (VIII.23.) BM OKF utasítása 

az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, 

tűzoltó szakmai ellenőrzésének katasztrófavédelmi 

feladatairól

ÖTE utasítás megújítása



A 1996. évi XXXI. Törvény (Ttv.) előírásai szerint 

kizárólag ellenőrzési jogosultsága van 

a katasztrófavédelemnek az ÖTE-k felé. 

BM OKF utasítás csak a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervekre terjedhet ki.



Alapvető változások

• az ÖTE munkájának szakmai ellenőrzésére

jogosult egyes katasztrófavédelmi

szervezeti egységek újragondolása;

• pontosabb egyszerűbb megfogalmazások;

• egyszerűsített adminisztráció;

• együttműködési megállapodások;

• használt eszközökre vonatkozó előírások;

• kategóriák változásai.



Az ÖTE munkájának szakmai ellenőrzése

• A közvetlen szakmai ellenőrzést az a HTP végzi, akinek működési területén

található az ÖTE bejegyzett székhelye.

A HTP félévente legalább egy alkalommal ellenőrzi az ÖTE szakmai

működését. Az ellenőrzések megállapításai alapján a HT felszólítja az ÖTE-t a

hiányosságok pótlására, valamint szükség esetén segítséget nyújt azok

megszüntetésében.

• Az a KvK és az az MKI végzi az átfogó ellenőrzést, amelyik alá tartozik a

közvetlen szakmai ellenőrzést végző HTP.

Az igazgatóság a KvK bevonásával három évente legalább egyszer átfogó

szakmai felügyeleti ellenőrzést tart az ÖTE-nél és értékeli a HTP-vel kötött

megállapodás teljesülését.



Az ÖTE munkájának szakmai ellenőrzése

Példa:

• ÖTE székhelye JNSZ megyében van, de

• az EMÜ-t megkötő HTP Heves megyében van, akkor

• az ellenőrzést végzi a Heves megyei HTP, KvK, igazgatóság

• a dokumentumokat Heves megye kezeli

55 ÖTE-t érint a változás



Pontosabb, egyszerűbb megfogalmazások

• nem szükséges az utasításban megfogalmazni, hogy mi is az ÖTE, azt a Ttv.

szabályozza;

• nem tartalmazza az összeférhetetlenséget, azt a Ttv. és a HSZT szabályozza;

• az ÖTE általános szakmai feladatait nem szükséges külön felsorolni, azt a Ttv.

szabályozza;

• ÖTE ÖTP-vé alakulása nincs napirenden, ezért ez a pont törlésre került;

• egyenruha viselésének általános szabályai a Ttv.-ben szerepelnek;

• ÖTE-ket érintő képzéseket a 9/2015. BM rendelet szabályozza, valamint

az évente kiírt pályázatok lehetőséget biztosítanak azok megszerzésére;

• több törölt korábbi részt az együttműködési megállapodások tartalmazzák.

Más jogszabályokban, szabályozókban rögzített megfogalmazásoknak 

szükségtelen a megismétlése



Egyszerűsített adminisztráció

• az igazgató által szervezett éves ÖTE konferenciát elegendő csak az ÖTE

képviselőinek jelenlétével megtartani. Nem szükséges a törvényességi

felügyeletet gyakorló ügyészség képviselőjének, a közhasznúsággal foglalkozó

szervezet szakértőjének, a támogató önkormányzatok, gazdasági társaságok,

társadalmi szervezetek, oktatási intézmények, önkéntes polgári védelmi és

mentőszervezetek, polgárőr, valamint a karitatív szervezetek képviselőinek

együttes jelenléte.;

• indokolatlan adminisztrációs terhet jelentett az ÖTE-k évenkénti írásos

értékelése, a továbbiakban ez nem szükséges, a meghatározott ellenőrzések

végrehajtásával megfelelő képet kapnak a hivatásos katasztrófavédelmi

szervek az ÖTE-k munkájáról;

Az ÖTE működésével kapcsolatos adminisztrációs terhek és egyéb 

kötelezettségek csökkentése 



Egyszerűsített adminisztráció

• a HTP félévente ellenőrzi az ÖTE szakmai munkáját. A korábbi negyedéves

helyett elegendő a félévenkénti gyakoriság, és nem szükséges külön

ellenőrizni a HTP parancsnoknak és az MB tisztnek is;

• az átfogó ellenőrzések idejét 2 évről 3 évre emeltük, hiszen félévente

egyébként is tart a HTP szakmai ellenőrzést, ez az ellenőrzési mennyiség

elegendő kontrolt jelent. A félévenként végrehajtott célellenőrzés és a 3

évenként végrehajtott átfogó ellenőrzés elegendő kontrollt jelent, nem

szükséges további ellenőrzést végrehajtani, ezáltal a HTP adminisztrációs és

utazási költsége is jelentősen csökken;

• A minősítő gyakorlat csak a beavatkozó ÖTE-k számára előírás. Az

ellenőrzések száma negyed évről féléves gyakoriságra változott, ami elegendő

kontrollnak bizonyul és a HTP adminisztrációs és utazási költsége is

jelentősen csökken.



Együttműködési megállapodások

Nincs előírva minimális eszközlista, így azt várjuk el az ÖTE-től, hogy a

beavatkozásnál használt eszközök, felszerelések és egyéni védőeszközök a gyártói

előírásoknak megfelelően legyenek be- és felülvizsgálva.

A tűzoltói beavatkozás nem végezhető olyan eszközökkel amelyek nincsenek

bevizsgálva, rendszeresen karbantartva. Eddig is aggályos volt ennek az

engedélyezése, de az elmúlt 5 év technikai fejlesztése, valamint a pályázati

lehetőségek folyamatos bővítése után, ez a továbbiakban nem lehetséges.
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Kategóriák változásai

A megállapodás kategóriáját az ÖTE rendelkezésre álló erő- eszköz állománya

határozza meg.

I. kategória: a tűzoltási, műszaki mentési tevékenység ellátásához az ÖTE

rendelkezik tűzoltó gépjárművel, vagy olyan gépjárművel, ami alkalmas a

tűzoltáshoz és műszaki-mentéshez szükséges szakfelszerelések, oltóanyag, tűzoltó

személyzet szállítására.

II. kategória: a tűzoltási, műszaki mentési tevékenység ellátásához az ÖTE nem

rendelkezik az I. kategóriának megfelelő gépjárművel, vagy rendelkezik de

szakmai tevékenységét csak esetenként végzi.

III. kategória: az ÖTE tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet nem végez, de az

ifjúságnevelő és hagyományőrző tevékenységét aktívan látja el.



Feladat

Az utasítás hatálybalépésétől számított:

 15 napon belül kezdeményezni kell az EMÜ újrakötését, amit

 90 napon belül végre kell hajtani (november 21-ig!)



ÖTE és ÖTP 

pályázatok összefoglalása



ÖTE pályázatok elbírálása

 2018. évi támogatási összeg: 446,4 millió Ft.

 Pályázatok bírálás előtti előzetes felülvizsgálata: tűzoltósági, jogi,

költségvetési, műszaki és ingatlangazdálkodási szakterület.

 2017-hez képest 22-vel több, összesen 576 pályázat (1 visszalépés).

 Érvénytelen pályázat nem volt.

Bizottság által javasolt szempontok:

- valamennyi pályázat részesüljön pozitív elbírálásban;

- szertár pályázatok teljes összegű támogatása;

- KI-k által preferált ÖTE-k teljes összegű támogatása;

- ÖTE-k által megadott fontossági sorrend érvényesülése.



Benyújtott és eredményes ÖTE pályázatok megoszlása
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Igényelt és megítélt ÖTE támogatások megoszlása

Támogatási kategória Igényelt támogatás Megítélt támogatás

Működési költség 75 592 482 Ft           72 946 292 Ft           

Eszköz beszerzés 23 681 686 Ft           22 883 366 Ft           

Szertár építés, felújítás 42 729 824 Ft           42 729 824 Ft           

Oktatás, vizsga és PAV 1 610 000 Ft             1 161 400 Ft             

EDR rádió 22 380 787 Ft           22 380 787 Ft           

Felszerelés és eszköz (központi beszerzés) 297 828 418 Ft         284 341 352 Ft         

Összesen 463 823 197 Ft        446 443 021 Ft        



Benyújtott igények és elnyert támogatások kategóriánként



ÖTP pályázatok elbírálása

 2018. évi támogatási összeg: 225,0 millió Ft.

 Pályázatok bírálás előtti előzetes felülvizsgálata: tűzoltósági, jogi

és műszaki szakterület.

 Első alkalommal nyílt lehetőség pályázat kiírására, összesen 59 pályázat.

 Érvénytelen pályázat nem volt.

Bizottság által javasolt szempontok:

- valamennyi pályázat részesüljön pozitív elbírálásban;

- támogatási limitek meghatározása az éves normatív támogatás mértéke,

valamint a főfoglalkozású tűzoltói létszámok alapján;

- ÖTP-k által megadott fontossági sorrend érvényesülése.



Igényelt és megítélt ÖTP támogatások megoszlása

Támogatási kategória Igényelt támogatás Megítélt támogatás

Tűzoltó védőeszköz,

technikai eszköz
227 569 192 Ft        168 865 245 Ft          

Egyéb eszköz 42 513 998 Ft          36 463 960 Ft            

Gépjárműfecskendő,

technikai eszköz felújítás
19 920 795 Ft          19 670 795 Ft            

Összesen 290 003 985 Ft       225 000 000 Ft         



Benyújtott igények és elnyert támogatások kategóriánként
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ÖTE és ÖTP pályázatok aktuális helyzete, értékelése

 A támogatási szerződések aláírása és visszaküldése az Igazgatóságok részére

2018. augusztus-szeptemberében lezajlott.

 Az eszközök leszállítását a BM HEROS Zrt. már megkezdte, azonban néhány tétel

(pl. védőruha) várhatóan csak 2018. év végén fog beérkezni.

 EDR rádiók kiosztása 2019. év elején várható.

 337 db tűzoltótechnika-kezelő alaptanfolyamhoz nem kötött gépek, berendezések vizsgája

és 70 fő PAV vizsgálata valósul meg a pályázati támogatás keretében

2019. március 31-ig.

 Továbbra is választható volt az elő- és/vagy utófinanszírozás, valamint

egyes esetekben rugalmas elszámolásra (kategórián belüli átcsoportosításra)

is van lehetőség.

A 2018. évi ÖTE és ÖTP pályázat kiszámítható, 

tervezhető fejlesztést és fejlődést biztosít.



További feladatok, valamint

a formai és tartalmai követelmények értékelése

 Megítélt tanfolyamok szervezése, lebonyolítása, KOK egyeztetés

a vizsgaidőpontokról;

 PAV vizsgálatra időpontkérés;

 Támogatások elszámolásának folyamatos ellenőrzése (előfinanszírozási kérelem,

elszámolási határidők betartása).

A pályázati dokumentációk:

 Többségében gondosan, pontosan összeállított pályázatok;

 Hiánypótlások nyomon követhetősége jól dokumentált;

 Egyes mellékletek (aláírási címpéldány, bírósági kivonat) kötelező benyújtása

következtében kis mértékben nőtt az utolsó körös hiánypótlások száma.



BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


