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Ez az irat – a környezet védelme érdekében – újrafelhasznált papírra készült.

A Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Tűzoltóparancsnokság operatív feladatai:

és

a

IX.

kerületi

Hivatásos

A szervezetben tavaly két jelentős szerkezetátalakítás zajlott le. Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság néven létrejött az egységes katasztrófavédelmi irányítás a
fővárosban. Ennek eredményeképpen a polgári védelmi szakterület beleintegrálodott a Középpesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségbe (kirendeltségvezető: Géczi Béla tűzoltó ezredes). A
Ferencvárosi Tűzőrség, IX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságként megváltozott
néven részben kibővült feladatrendszerben végzi tevékenységét (parancsnoka: Karas János
tűzoltó őrnagy). Új elemként, pedig megjelent az Iparbiztonsági szakterület.
Az átalakítás hatásaként a régebbi szervezetben található Tűzmegelőzési Osztály
megváltozott néven Hatósági Osztályként mindhárom (tűzoltási-, iparbiztonsági-, polgári
védelmi feladatok) terület hatósági, szakhatósági feladatait intézi, felügyeli
A IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, mint az összes tűzoltóság alapvetően a
tűzoltási és kárelhárítási feladatok végrehajtásában tevékenykedik, de feladataink sokrétűek.
Operatív feladataink közé tartozik a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
munkatervében meghatározott ellenőrzések végrehajtása, mely a hatósági osztállyal közös
feladat, de az ellenőrzés végrehajtása és a szempontok a saját feladatnak megfelelőek.
Az ellenőrzés folyamán a parancsnokság állománya megvizsgálja a helyszíneken a
beavatkozási feltételeket, az áramtalanítás lehetőségeit, valamint a kiürítési és menekülési
útvonalak állapotát használatának helyességét, továbbá a területen vagy közelében található
külső és belső oltóvízforrások hozzáférhetőségét, megfelelősségét illetve az utcai tűzcsapok
állapotát, mely adatot szükség szerint továbbítja a Fővárosi Vízművek illetékes osztálya felé.
Ezen feladatokon túlmenően a parancsnoksághoz kerültek a Metró életvédelmi
létesítményei, valamint a kerületben található életvédelmi létesítmények is.
Tűzoltási és mentési, valamint szolgálatszervezési tevékenység:
A IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság rendszeresített létszáma 58 fő, jelenleg
57 fővel végezzük a tevékenységünket. A napi minimum létszám: 12 fő.
A IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szerállománya jelenleg:
2 db gépjárműfecskendő:
CIB 650 frsz-ú Mercedes TLF 1000-es tűzoltó gépjárműfecskendő.
GRY 046 frsz-ú Mercedes TLF 4000-es tűzoltó gépjárműfecskendő
1 db. Speciális jármű:
JLF-860 frsz. Nissan Terrano Készenléti egészségügyi jármű (Az OMSZ-al kötött
együttműködési megállapodás értelmében, 12 órában mentőorvos vonul rajta.)
1 db tömlőszállító + 1 db tartalék:
AYA 838 frsz-ú IFA W 50-es tömlőszállító gépjármű
AYA 890 frsz-ú IFA W 50-es tartalék tömlőszállító gépjármű
1 db szivattyúszállító utánfutó (átemelő szivattyúk szállítására):
XPT-322 frsz-ú
A tűz és káresetek elhárításához a saját szereinken kívül a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság összes gépjárműve a rendelkezésünkre áll.
A Parancsnokság épületében állomásozik az Országban szinte egyedülálló Készenléti
Egészségügyi szolgálat, melynek a feladata a tűzoltók egészségén és biztonságán kívül a
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bajba került lakosság ellátása, mentése, valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Mobil Labor
mely speciális felszerelése révén a vegyi események elhárításában és felszámolásában
nyújthat nagy segítséget.
A IX. kerületben az értékelt 2012. évben 480 riasztás történt.
Esemény jellege:
Beavatkozást igénylő:
Kiérkezés előtt felszámolt:
Téves jelzés:
Szándékosan megtévesztő jelzés:
Utólagos tűz:
Összesen:

Esemény száma:
279
44
151
2
4
480

A téves jelzéseink takarják azokat a riasztásokat, melyek pl: a tűzjelzők jelzéséből
vagy olyan jelzésekből tevődnek össze, melyeknél a jelző a kiáramló gőzt vélte füstnek. A
téves jelzések nagy száma a kerületben található tűzjelző berendezések nagy számából
következik.
A IX. kerületi HTP készenléti állománya a kerületen kívül más kerületbe is végrehajt
vonulást és természetesen, más kerületi egységek is látnak el itt tűzoltási és műszaki mentési
tevékenységet.
Az alábbi táblázat a kerületi szerek vonulásait mutatja be:
Szer megnevezése:
IX/1-es
IX/2-es
IX/tömlő
IX/doktor:
Összesen:

Saját kerületbe:

Más kerületbe:

Összes
vonulás:

241
160
1
23

108
154
22
597

349
314
23
620

425

881

1306

Ahhoz, hogy egységeink a lehető legrövidebb idő alatt be tudjanak avatkozni
elengedhetetlen, hogy megfelelő kondícióban legyenek, és készségszinten ismerjék azokat a
fogásokat melyek szükségesek a feladat végrehajtásához. Ezen ismereteket elsősorban a napi
kiképzéseken, illetve gyakorlatok alkalmával sajátítják el.
Az év során végrehajtott feladatok, gyakorlatok, bemutatók:
A helyismereti foglalkozások folyamatos szervezésével igyekeztünk megteremteni
azt a biztonságot és szakmai alapot, ami szükséges ahhoz, hogy a készenléti állomány az
esetleges beavatkozásait az elvárt szakmai szinten és profizmussal hajtsa végre. Indokolja ezt
az állomány folyamatos cserélődése, és a létesítendő új, vagy felújított, illetve profilt érintő
változások is.
A szituációs begyakorló gyakorlatok szervezése a továbbképzési terv szerves
részeként – az adott témához kapcsolódóan – került végrehajtásra. A saját szervezésű
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gyakorlatok közül a begyakorló gyakorlat az, amelyik az állomány kiképzésében a
legnagyobb szerepet játssza.
A parancsnoki ellenőrző gyakorlatok a Tűzoltási és Műszaki Mentési Szabályzat
előírásai szerint kerültek megtervezésre és végrehajtásra. Az ellenőrző gyakorlatok célja az
állomány elméleti és gyakorlati felkészültségének számon kérése a valósághoz közelítő
feltételek mellett.
Egyéb gyakorlatok, bemutatók:
Az év során különböző, az FTP által koordinált gyakorlatokon is részt vettünk.
Villamos emelési gyakorlatok (Száva- Hungária kocsiszín)
Metróemelési gyakorlatok (Bp. X. Kőér u.)
Roncsvágási illetve szituációs gyakorlat (Pl: pincékben történő beavatkozás)
A továbbképzés és egyéb kiképzési tevékenységek során gondot fordítunk a technikai
eszközeink megismerésére, alkalmazhatóságára. Az állomány felkészültségéről
meggyőződhettünk a továbbképzéseken, váltásokon, gyakorlatokon, tűzesetek, illetve
műszaki mentések során, valamint az éves számonkérések alkalmával. Összességében
megállapítható, hogy a személyi állomány ezen irányú ismeretei kiválóak.
A tűzoltó munkához elengedhetetlen a megfelelő fizikai állapot, melyhez jó alapot
nyújt a laktanyában található kondicionáló terem.
Helyi Védelmi Bizottság:
•
•

2012. január 31-én Rendkívüli ülés összehívására került sor a „Téli rendkívüli
időjárással kapcsolatos feladatok” végrehajtására történő felkészülés miatt.
2012. május 16-án szintén Rendkívüli ülés összehívására volt szükség, a IX. ker. Kén
u. 3. sz. alatti, 1. számú épületet ismeretlen eredetű tűz miatt ki kellett üríteni. A
rendkívüli ülésre a tetőtéri tűz miatt érintettek (mintegy 47 fő) ellátásával kapcsolatos
lakosságvédelmi intézkedések megbeszélése, illetve meghozatala végett került sor.

Supervisori feladatok:
Az elmúlt évben több olyan rendkívüli feladat jelent meg, amely szoros együttműködés
végrehajtását követelte meg úgy a katasztrófavédelemben, mint az egyéb érintettek között. Ki
kell emelni ezek közül az Önkormányzatot, aki a közbiztonsági Referens útján nagyon sokat
tett a kerületben található veszélyhelyzetek feltárásában és elhárításában. Ezen tevékenységek
ún. supervisori feladatokként jelentkeztek.
Belterületi fasorok ellenőrzése:
Az ellenőrzések keretében, a karbantartási, fenntartási tevékenységgel megbízott cég
szakembereivel 13 helyszínen tartottunk ellenőrzést a IX. kerületi önkormányzat
gondozásában lévő fasorok, parkok, illetve egyéb zöld területek vonatkozásában. Az
ellenőrzések során általánosságban segítséget kaptunk a veszélyt jelentő fák kiválasztásának
szempontjairól. A kerületben jellemzően kőrisfa, hársfa, ostorfa, platánfa, japánakácfa
található, amelyek közül szakemberek segítségével beazonosíthattuk az állampolgárokra
veszélyt jelentő növényi (fás) vegetáció elhelyezkedését. A tevékenységet végző cég,
kapacitása, illetve az önkormányzat anyagi keretei — éves — ütemezett feladat végrehajtást
tesznek lehetővé a kerület tekintetében. Viharkár esetén, az életveszélyt jelentő fákat, a
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továbbiakban is a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szerei távolítják el műszaki mentés
keretében, állampolgári bejelentés alapján. A bejelentések és javaslatok alapján 263 db
balesetveszélyes fa gallyazása történt meg és 5 db fa került kivágásra az ellenőrzés
időszakában.
Az ellenőrzésbe bevont szervek:
• FESZOFE Kht. (Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kht.)
• IX. kerületi önkormányzat (közbiztonsági referens)
• GARDEN Kft.
Az ellenőrzésekbe bevont szervek készségesen, aktívan vettek részt az ellenőrzések
megszervezésében, lebonyolításában. A kért adatokat a lehetőségeikhez képest rövid idő belül
a rendelkezésünkre bocsátották.
A FESZOFE Kht. - a Közmunka-program keretén belül - részben közmunkásokkal látja el a
Ferencvárosi Önkormányzattal kötött megállapodás szerinti kertészeti, parkfenntartási
tevékenységét a IX. kerület vonatkozásában.
Helyszínek: Haller park –park közterület
Fék utca- közterület
Aszódi út-közterület
Osztag utca-közterület
Zombori utca-közterület
Réce utca-közterület
Bakáts tér-park közterület
József Attila ltp.
(Ifjúmunkás utca - közterület
Epreserdő utca - közterület
Börzsöny utca - közterület
Dési Hubert utca - közterület
Lobogó utca - közterület
Csengettyű utca – közterület)
Belterületi vízelvezető rendszerek, árvízi védművek:
A kerületünkben található Illatos árok Fővárosi Önkormányzati tulajdonú és a Fővárosi
Csatornázási Művek (a továbbiakban: FCsM) kezelésében van. E terület bejárását 2012.
június 16-án hajtottuk végre a FCsM munkatársaival és a kerületi közbiztonsági referenssel. A
bejárás során hiányosságot nem tapasztaltunk. Az FCSM a füvesített partszakaszokat évente
kétszer fűnyírással tartja karban és ilyenkor a mederbe került szemetet, hulladékot is
eltávolíttatja.
A IX. kerületben egyetlen belterületi - részben nyílt- felszíni vízelvezető rendszer található,
az Illatos – árok, 2487 fm hosszan, 130-140 cm-es átmérővel. Az árok a 18. században a Pest
környéki talajvizek, majd az ipartelepek kiépülése után a szennyvizek elvezetésére épült
csatorna. A Duna mellékfolyójaként is tekinthető vízfolyás, Pesterzsébetnél ömlik a Ráckevei
– Dunába. Napjainkban több helyen már lefedték. Zárt szakaszán általában lakott és ipari
területek közelében folyik. Az Illatos-árok (régebben Büdös-árok) az Illatos út – Táblás utcai
kereszteződésnél válik nyitottá egészen a Dési Hubert utcai BKV Száva Remizig. Itt újra
lefedetté válik és az Üllői út alatt átmegy a X. kerületbe. Az árok nyitott része teljes
hosszában füvesített partvonallal rendelkezik. Az árok egyik nyitott szakasza mellett, a
Kispest-Ferencváros határán, a Határ út mentén az úgynevezett Kiserdő terül el, amelynek
élővilágára, mikroklímájára hatással van ez a kis vízfolyás.)
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Tűzgyújtási tilalom betartásának, betartatásának ellenőrzése:
2012. augusztus 24-én tájékoztatták Parancsnokságunkat, hogy a vidékfejlesztési miniszter az
ország teljes területére kiterjedő tűzgyújtási tilalmat rendelt el 2012. augusztus 22-től:
• kapcsolat felvétel a Pilisi Parkerdő Budapesti Erdészeti Igazgatóságának IX. kerületi
illetékesével, Pádár András úrral (Budapest, XI. Határ út – Nagykőrösi út – Távíró
utca és Üllői út által határolt Kiserdő, mely terület a Pilisi Parkerdő Budapesti
Erdészeti Igazgatóságának kezelésében van);
• 2012. augusztus 28-án szúrópróbaszerű ellenőrizést hajtottunk végre a helyszínen,
hogy a figyelmeztető táblák kihelyezésre kerültek-e. Szemrevételezéssel
megtapasztaltuk, hogy az erdőbe vezető ösvények bevezetésénél, szemmagasságban,
figyelem felkeltően (fehér alapon, piros betűkkel írott szöveggel) kihelyezésre
kerültek a táblák.
A tűzgyújtási tilalom ideje alatt kerületünkben esemény nem történt.
Iparbiztonsági Szakterület:
Az országban egyre gyakrabban bekövetkező ipari balesetek és katasztrófák miatt
kormányzati szinten szükségessé vált ezen terület fokozottabb ellenőrzése, felügyelete. Ezen
okok miatt a Katasztrófavédelemben létrehozták az Iparbiztonsági szakterületet. Ennek
megfelelően elsősorban a kibővített szakhatósági jogkör keretében, felmértük azon
gazdálkodó szervezeteket melyek veszélyes anyagokkal foglalkoznak. Természetesen voltak
olyan üzemek melyek régóta a hatóságok figyelmének központjában álltak náluk
természetesen soron kívüli ellenőrzésekkel növeltük a biztonságot.
Meglévő veszélyes üzemek:
Felső küszébértékű veszélyes üzem:
Vinyl Vegyipari Gyártó és Forgalmazó Kft.
Variachem Kft.
Alsó küszöbértékű veszélyes üzem:
CF Pharma Gyógyszergyártó Kft.
Linde Gáz Magyarország Zrt.
A IX. kerületben 2012. április 1. és december 31. között, veszélyes üzem azonosítása céljából
végrehajtott helyszíni ellenőrzések és szemlék száma: 29
Ezek alapján 5 üzemeltető Súlyos Káresemény Elhárítási Terv készítésére lett kötelezve.
Ezek leadása és a Hatóság általi értékelése folyamatban van.
Veszélyes Áru Szállítás
A kerületben a Kirendeltség munkatársain kívül más Kirendeltségek munkatársai és a KML is
végzett közúti és vasúti veszélyes árú szállítás ellenőrzést. Az ellenőrzések során több száz
ADR hatálya alá tartozó és nem jelölt járművet ellenőriztünk, és számos esetben
kezdeményeztük eljárás megindítását és bírság kiszabását. Mivel a jelenlegi jogszabályok
szerint az eljáró hatóság az FKI, ezért pontos statisztikai adatok nem állnak a
rendelkezésünkre az ellenőrzések számáról és azok következményeiről.
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A kerületben az év folyamán veszélyes anyagokkal kapcsolatosan előforduló balesetek:
Veszélyes üzemmel kapcsolatosan: nem volt
Veszélyes áruszállítással kapcsolatosan:
Közúti: 1 (veszélyes anyagot szállító mobil tartány felborulás, veszélyes anyag nem szabadult
ki, lakosságvédelmi intézkedésekre nem került sor)
Vasúti: 5 (a Ferencvárosi PU területén, rendezés alatt álló vasúti kocsiból veszélyes anyag
került a szabadba, vagy ennek közvetlen veszélye fenyegetett. Minden esetben kis
mennyiségekről volt szó, az elhárítást a helyszínen gyorsan megoldották, lakosságvédelmi
intézkedésekre nem került sor.)
Minden baleset esetében hatóságunk a helyszínen vizsgálta a baleset körülményeit és szükség
esetén azonnali intézkedéseket hozott.
Kommunikációs tevékenység, tűzvédelmi-, polgári védelmi felvilágosítás, propaganda,
lakossági tájékoztatás.
Kerületi Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny megrendezése és lebonyolítása a X. kerületben,
Kirendeltségi szinten 2012. április 20-án került sor melyet megelőzött az Ifjúsági
Katasztrófavédelmi Versenyre történő felkészítés melyet szintén a X. kerületben tartottunk
(Kirendeltségi szinten) 6 kerület összevonásával, 2012. április 17-én. Ezúton is szeretnénk
megköszönni az Önkormányzatnak a verseny színvonalas lebonyolításához nyújtott
segítségét.
A Fővárosi Ifjúsági Katasztrófavédelmi Verseny lebonyolítása április. 26-án volt a VIII.
kerületi Orczy Kertben. A Fővárosi Ifjúsági Katasztrófavédelmi Versenyen a kerületi
Szent Györgyi Albert általános iskola és Gimnázium, általános iskolai csapata gigászi
küzdelemben első helyezést ért el.
2012. december 13-án, a Ferencvárosi Művelődési Központban került sor a kerületi
Külső Védelmi Terv részleges gyakorlására. A kerületi Operatív Törzs felkészítésére a 2012.
december 13-i gyakorlat keretén belül került sor.
2012-ben több lakossági tájékoztató anyag került megjelentetésre a kerületi írott és
elektronikus médiában (az írott médiában megjelenő cikkek egyúttal mindig megjelentek a
honlapon is):
2012. április 06-án Grozdics Károly újságíró cikke „Képviselő-testületi ülés – március
22.” címmel.
2012. május 22-én, Grozdics Károly újságíró „A Kén utca padlástűz után” és
„Katasztrófavédelmi sikerek” címmel jelentette meg cikkeit.
Koncsek Petronella, a 9.tv szerkesztő-műsorvezetője és stábja forgatott egy kis filmet
óvóhely témában: Helyszínek: Nagyvárad téri METRO utastere és Fék utcai, a MÁV
területén lévő életvédelmi építmény.
2012. 07. 31-én több napilapban megjelent a 2012. 07. 30-án a reggeli órákban, a
Nagyvárad téri Metró aluljáróban, egy pékségben keletkezett tűzeset. Az eseménnyel
kapcsolatos hírek több országos, illetve kerületi televíziós csatorna hírműsorában is
megjelent, szintén több rádiócsatorna is átvette, és sugározta a Nagyvárad téri tűzesettel
kapcsolatos hírt és a weboldalakon olvasható volt a tűzesettel kapcsolatos híradás.
Ferencváros című ingyenes kétheti lap 2012. szeptember 23-i számában, megjelentette
az FKI által, a pv. szervezetek átszervezésével, korszerűsítésével kapcsolatosan kiadott
sajtóháttér anyagot „Tudnivalók Az önkéntes és köteles polgári védelmi szolgálatról;
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Kérdések és válaszok a polgári védelemmel kapcsolatosan” címmel. Ez a cikk az
Önkormányzat közzétételi helyein is kifüggesztésre került.
Október 15-én, a 9.tv riportot készített Karas János tű. őrnagy úrral (FKI KpKvK IX.
ker. HTP parancsnokával) „Kérdezz-felelek” címmel a veszélyhelyzetekben követendő
magatartás mintákkal kapcsolatosan. A riport helyszíne a IX. kerületi Mester utcai Molnár
Ferenc Általános Iskola volt, melynek 5-6. évfolyamos tanulói voltak a közreműködök a
riport elkészítésében. Az elkészült riport november elején került adásba.
December 10-én az FKI által központilag kiadott tájékoztató anyag „Mit kell tudni a
szénmonoxidról?” címmel jelent meg tájékoztató az önkormányzat Ferencváros című
újságjában.
December 20-i számban, pedig két, az FKI által központilag kiadott tájékoztató anyag
került megjelentetésre: „Kémények és veszélyek” és „Hogyan előzzük meg a lakástüzet az
ünnepek alatt” címmel.
A helyi óvodák rendszeres látogatói a laktanyának, ahol a felszerelések bemutatása és
a tájékoztatáson kívül játékos formában segítjük a legkisebbek ismeretszerzését.

Budapest, 2013. február 28.
Melléklet: 1. A parancsnokság által tartott gyakorlatok 2012-ben.
2. A Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztályának
2012.évi tájékoztatója. (Készítette: Kiss Levente tű. alezredes)

Tisztelettel:

Karas János s.k.
tűzoltó őrnagy
parancsnok

Géczi Béla s.k.
tűzoltó ezredes
kirendeltségvezető
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1. számú melléklet:

A IX. ker. Hivatásos Tűzoltóparancsnokság által tartott
gyakorlatok 2012 évben:
Dátum

Idő

Gyakorlat

02-21

00:00

Begyakorló

02-22

00:00

Begyakorló

02-23

00:00

Begyakorló

05-22

09:00

Begyakorló

05-23

09:00

Begyakorló

05-24

09:00

Begyakorló

06-13

09:00

Ellenőrző

06-14

09:00

Ellenőrző

06-15

09:00

Ellenőrző

07-25

00:00

Begyakorló

07-26

00:00

Begyakorló

07-27

00:00

Begyakorló

10-15

09:00

Begyakorló

Létesítmény neve
BKV Metró Corvin
Sétány mélyállomás
BKV Metró Corvin
Sétány mélyállomás
BKV Metró Corvin
Sétány mélyállomás
Vituki
Környezetvédelmi és
vízgazdálkodási kutató
Intézet
Vituki
Környezetvédelmi és
vízgazdálkodási kutató
Intézet
Vituki
Környezetvédelmi és
vízgazdálkodási kutató
Intézet
Vituki
Környezetvédelmi és
Vízgazdálkodási Kutató
Intézet
Vituki
Környezetvédelmi és
Vízgazdálkodási Kutató
Intézet
Vituki
Környezetvédelmi és
Vízgazdálkodási Kutató
Intézet
BKV Metró Nagyvárad
téri állomás
BKV Metró Nagyvárad
téri állomás
BKV Metró Nagyvárad
téri állomás
Műszaki Gyakorlat
Tűzőrség udvarán

Létesítmény címe Szolg. Csop
1095 Budapest,
B
Ferenc körút 1.
1095 Budapest,
C
Ferenc körút 1.
1095 Budapest,
A
Ferenc körút 1.
1095 Budapest,
Kvassay Jenő út 1.

A

1095 Budapest,
Kvassay Jenő út 1.

B

1095 Budapest,
Kvassay Jenő út 1.

C

1095 Budapest,
Kvassay Jenő út 1..

B

1095 Budapest,
Kvassay Jenő út 1..

C

1095 Budapest,
Kvassay Jenő utca
1..

A

1095 Budapest,
Nagyvárad tér 1.
1095 Budapest,
Nagyvárad tér 1.
1095 Budapest,
Nagyvárad tér 1.
1097 Budapest,
Vágóhid utca 1113..
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A
B
C
C

10-16

09:00

Begyakorló

Műszaki Gyakorlat
Tűzőrség udvarán

10-17

09:00

Begyakorló

Műszaki Gyakorlat
Tűzőrség udvarán

10-29

20:00

Ellenőrző

10-30

20:00

Ellenőrző

10-31

20:00

Ellenőrző

11-19

17:00

Ellenőrző

11-20

17:00

Ellenőrző

Linde Magyarország
Zrt.
Linde Magyarország
Zrt.
Linde Magyarország
Zrt.
Linde Gáz
Magyarország Zrt.
Linde Gáz
Magyarország Zrt.

1097 Budapest,
Vágóhid utca 1113..
1097 Budapest,
Vágóhid utca 1113..
1097 Budapest,
Illatos út 9-11.
1097 Budapest,
IIlatos út 9-11..
1097 Budapest,
Illatos út 9-11..
1097 Budapest,
Illatos út 9-11.
1097 Budapest,
Illatos út 9-11.
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A

B
B
C
A
B
C

2. számú melléklet:

A Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztály 2012. évi
beszámolója
(Amely a teljes területnek /V-VI-VII-VIII és IX valamint a X. kerület /az adatait tartalmazza.)
1. Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

Szakhatósági ügyek
Építési ügyek
Használatbavételi ügyek
Fennmaradási ügyek
Működési engedélyezési ügyek (rendezvény tart, üzlet, szociális
int, gyermekjóléti)
Telepengedély engedélyezési ügy
Nyomvonal jellegű építmény
Telekalakítás
Egyéb szakhatósági ügy
Tűzvédelmi berendezés létesítés
Tűzvédelmi berendezés használatbavétel
Szakvélemény - tájékoztatás
Rendezési terv egyeztetése
összesen

Hatósági ellenőrzés
Hatósági ellenőrzés:
átfogó
utó
cél
Egyéb eljáráshoz köthető ellenőrzés:
közúti
üzlet
telephely
szálláshely
egyéb
összesen
Leterheltség
Szakhatósági ügyszám
Hatósági ügyszám
Összesen

2011.01.0112.31.
377
258
39

2012.01.0112.31.
320
228
50

132

114

7
40
15
58
310
146
732
11
2125

4
31
16
158
243
223
732
0
2119

2011.01.0112.31.

2011.01.01-12.31.
2125
1187
3312

2012.01.0112.31.

495
173
355

295
35
388

2
96
23
14
29
1187

16
53
10
16
22
835

2012.01.01-12.31.
2171
835
3006
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A kirendeltség szankcionálási gyakorlata jelentősen eltér a korábbi évek gyakorlatától. A
szabálysértési eljárások gyakorlatilag megszűntek, a hatósági felhívás, kötelezés intézményét
kizárólag abban az esetben alkalmazzuk, ha tűzvédelmi bírság kiszabása nem kötelező, így
előtérbe került a tűzvédelmi bírság.

2011.01.01-12.31. 2012.01.01-12.31.
Hatósági felhívás
Helyszíni bírság
Szabálysértési eljárás
Tűzvédelmi bírság
Tiltás-kötelezés
összesen
Ellenőrzés szám
Ellenőrzésre vetített intézkedés

178
63
8
6
255
1187
0,21

875.000
1.180.000

47
0
0
108

0
17.109.000

155
835
0,19

A tűzvédelmi bírság alkalmazása a megváltozott jogszabályi környezetnek köszönhetően
komoly kihívás elé állította a Hatósági Osztály munkatársait, de a kezdeti óvatos fellépést
követően az eljárásaink mára szinte kivétel nélkül megfelelő színvonalúak.
Tűzvédelmi Bírságok helyzete
Összes Tűzvédelmi bírság
I. fokon jogerőre emelkedett
I. fokon Saját hatáskörben módosítva
II. fok helyben hagyta
II. fok megváltoztatta
II. fok megsemmisítette új eljárás
I. fokú döntés nem jogerős
Bírósági felülvizsgálat alatt álló

2012. 12.31-ig .
108
69
6
5
2
10
39
0

17.109.000

A közérdekű bejelentések, panaszok eleve magas száma kis mértékben tovább nőtt:
(2011.09.30.-ig: 60; 2012.12.31-ig: 93), vizsgálatuk szintén komoly leterhelést jelent. A belső
szabályozóink eljárási szabályainak maradéktalan betartása esetén jelentős késedelem állhat
elő, ezért augusztus hónaptól a bejelentések felterjesztésével egy időben megkezdjük az
érdemi vizsgálatot.
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