Befejeződött
a
„Tűzoltók
konzultációja V2”
2019 augusztus 1 – 2019 augusztus 14.
A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete idén második
alkalommal indított közvélemény-kutatást a tűzoltó hivatással
kapcsolatos kérdésekről. Ezúttal csak a ténylegesen vonulós
beosztást betöltő hivatások tűzoltókat kérdeztük meg a
hivatásukat és életpályájukat érintő kérdésekről.
Kérdőívünkben arra kerestük a választ, hogy mit szeretnének a
tűzoltók. Előző kérdőívünkben a lakosság véleményét kérdeztük
meg arról, hogy szerintük mit érdemelnének a tűzoltók a
járandóságukat illetően, ezúttal maguk a tűzoltók kaptak
lehetőséget arra, hogy szabadon elmondják az életpályájukkal
kapcsolatos kívánságaikat és a problémáikat.
A kérdőív 2019. augusztus 1-jén indult és két hétig
érkezhettek válaszok. Összesen 1392 válasz érkezett, melyekből
ugyan messzemenő következtetést levonni nem lehet, de híven
tükrözi a tűzoltótársadalom véleményét és álláspontját.
A kérdésekkel azt vizsgáltuk, hogy a tűzoltókra rátelepedett
„szakmai” vezetés, azaz a katasztrófavédelem és a
belügyminisztérium által óriási sikerként, a tűzoltók szemében
azonban megalázó és a hivatást lealacsonyító életpályamodell
milyen hatással van a ténylegesen tűzoltó szolgálatot
teljesítőkre, valamint hogy a tűzoltók mit tartanának
elfogadható alternatívának a sikeresnek hazudott, egyébként a
tűzoltóságot,
a
hivatást
megosztó
és
szétziláló
életpályamodell-tákolmány helyett.
A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének álláspontja
az, hogy a rendvédelmi ágazatot érintő jelenlegi intézkedések
létszámcsökkentő következményei rossz hatással vannak a
lakosság biztonságára és a vagyonvédelemre, ezen belül a

tűzoltás, balesetek és természeti csapások okozta életveszély
és anyagi károk elhárítására. A jelenlegi életpályamodell –
amint az látható lesz mind a kérdőív eredményéből, mind pedig
a rendelkezésre álló beavatkozó tűzoltók valódi létszámából is
– csak arra való, hogy elűzze az évtizedes tapasztalattal
rendelkezőket a pályáról és elfordítsa a szakma és a hivatás
iránt érdeklődőket a tűzoltóságtól. Évről-évre többen hagyják
el ezt a majd 200 éves hagyománnyal rendelkező hivatást és
egyre kevesebb a jelentkező.
A Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete szeretné ezt a
trendet megállítani, sőt, a hivatást újra élhetővé és vonzóvá
tenni, hogy a feladataikat ellátó tűzoltók újra megkaphassák
azt a megbecsülést, ami az előző közvélemény-kutatás alapján a
társadalom szerint megilleti őket.
A jelenlegit megelőző és a jelenlegi kérdőív eredményei azt
látszanak alátámasztani, hogy jelentős módosításokra van
szükség az életpályamodell, a munkakörülmények és a szervezeti
struktúra területén. Az eredmények magukért beszélnek.
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