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BEVEZETÉS 

2012. január 1-jén hatályba lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, amely szerint a 

katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása állami feladat. A törvény 

szerint a 2011. december 31-ig önkormányzati felügyelet alatt állt tűzoltóságok állami 

irányítás alá kerültek, integrálódtak a katasztrófavédelem szervezetébe, viszont a tűz elleni 

védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) 

bekezdése meghatározza, hogy „a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol 

a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat képviselő-

testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és 

az azzal kapcsolatos feladatokról.” 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) mint területi katasztrófavédelmi szerv 

2012. január 1-jével alakult meg a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, a Fővárosi Polgári 

Védelmi Igazgatóság és a Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság összevonásával. A 

katasztrófák elleni védekezés, a veszélyhelyzetek megelőzése, a károk felszámolásában való 

közreműködés tartozik legfontosabb feladatai közé, mindez a fővárosi lakosság élet- és 

vagyonbiztonságának védelme érdekében. 

A helyi szervek a katasztrófavédelmi kirendeltségek, és azokon belül a hivatásos 

tűzoltóparancsnokságok. A fővárosban öt katasztrófavédelmi kirendeltség – Észak-budai, 

Dél-budai, Észak-pesti, Dél-pesti és a Közép-pesti - került kialakításra. 

A Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség (KPKVK) illetékessége összesen 6 fővárosi 

kerületre (V., VI., VII., VIII., IX., X.) terjed ki, felügyelete alá tartozik a VIII. Kerületi 

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, a IX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a 

továbbiakban: IX. HTP), a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság és a Belvárosi 

Katasztrófavédelmi Őrs. 

A IX. HTP a működési területén ellátja a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet, feladata 

továbbá a tűzoltó egyesületek, létesítményi tűzoltóságok szakmai irányítása és felügyelete, 

azonban ilyenek jelenleg nem működnek a IX. kerületben. 

I. 2016. ÉV LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI 

A legfontosabb feladat a lakosság biztonságának fenntartása minden körülmények között. 

2016. év kiemelt feladata volt elsődleges szakmai alaptevékenységünk – a tűzoltás és műszaki 

mentés – és az ezt szolgáló háttér biztosítása, a vonulási készség fenntartása, a fiatal állomány 

szakismeretének, szakmai rutinjának kialakítása valamint az eredményesség növelését célzó 

módszerek felkutatása és alkalmazása. A szakmai képzéseket a belső szabályozókban 

meghatározott továbbképzési tematika szerint bonyolítottuk le. 

Kialakult az állománnyal szembeni követelmények egységes rendszere, erősítettük a 

szolgálatellátás általános fegyelmét, alaki foglalkozásokat tartottunk és az ellenőrzések, 

számonkérések alkalmával feltárt kisebb hiányosságok, hibák jövőbeni elkerülése végett 

rendkívüli oktatásokat, gyakorlatokat szerveztünk. Ezeket megfelelően dokumentáltuk, 

azokról jelentéseket készítettünk. 

A továbbiakban is kiemelt célként jelent meg az állomány folyamatos képzése, a 

tűzoltásvezetők és a beavatkozó állomány ismereteinek bővítése valamint gyakorlati 

képzettségének fejlesztése. A kiadott BM OKF főigazgatói és FKI belső szabályozók 

tartalmának megismerése, elsajátítása és azok alkalmazása 2016. évben is elengedhetetlen 

volt, melyek biztosítják a szervezet szabályszerű működését. 
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II. 2016. ÉV ELVÉGZETT FELADATAI 

Vezetői, szervező, irányító, koordináló és ellenőrző tevékenység 

A Parancsnokságon a munkavégzés tárgyi, szervezeti és személyi feltételei alapvetően - az 

egyéb apróbb hiányosságok ellenére - biztosítottak. A személyi állomány szakmai ismerete és 

fizikai felkészültsége megfelelő. 

A FKI első és második féléves vezetői munka- és ellenőrzési tervében megfogalmazott 

tervfeladatok teljesültek. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 

szóló 1996. évi XXXI. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint az egyéb jogszabályok 

alapján kidolgozott főigazgatói és FKI belső szabályozások, iránymutatások érvényesülnek a 

Parancsnokságon, munkánkat a törvényesség betartásával végezzük. 

A FKI tűzvédelmi koncepciójának közép- és hosszú távú megvalósításából kivettük 

részünket. A vezető, irányító és ellenőrző tevékenység a Parancsnokságon a rendszeres 

parancsnoki jelenléttel, számonkéréssel valósul meg. 

Tevékenységünk színvonala nem csökkent, a személyi állomány továbbra is teljesítette a reá 

háruló feladatokat. 

Szakmai tevékenység 

Fővárosunk lakosságának mentő tűzvédelméért a FKI a felelős. E magas színvonalú szakmai 

szervezetnek nélkülözhetetlen részét képezi a IX. HTP, mely Budapest IX. kerületének, 

Ferencvárosnak a tűzbiztonságáért lelkiismeretes odaadással felel. Laktanyaépületünk a 

kerület középpontjában helyezkedik el, mely helyet ad a Katasztrófavédelmi Mobil Labornak 

is, mely az FKI olyan gépjárműve, melyen vegyészek teljesítenek szolgálatot. 

E terület társadalmi, gazdasági és tűzvédelmi szempontból is változatos képet mutat. A 

statisztikai adatok, számok ismeretében a vizsgált városrész tűzvédelme stabilnak, 

biztonságosnak értékelhető. A veszélyes technológiák jelenléte, a rendezetlen bérleti 

viszonyokból adódó veszélyhelyzetek, a lakóépületek és más létesítmények amortizációja, a 

tűzoltóság készenléti egységeinek, a létesítmények tűzvédelmi szervezeteinek és a helyi 

önkormányzat következetes és folyamatos együttműködését igénylik. 

Ferencváros kiemelt kerületnek számít a fővárosban, egyebek mellett ipari és lakosságvédelmi 

szempontból is. Találhatók itt magas- és középmagas épületek, alsó- és felső küszöbértékű 

üzemek, A-B tűzveszélyességi osztályú létesítmények, számos lakótelep, lakóparkok, 

szállodák, egészségügyi intézmények, oktatási létesítmények, kórházak, bevásárlóközpontok, 

vásárcsarnok, honvédségi-, rendvédelmi létesítmények, metró aluljárók, vasútállomás, 

rendező pályaudvar, erdős területek, kisvízfolyás, kutatóközpont és még sorolhatnánk. 

Tűzoltási és mentési, valamint szolgálatszervezési tevékenység 

Készenléti szerek: 

A rendelkezésre álló készenléti szereink számától függően naponta 12+3 fő lát el készenléti 

jellegű szolgálatot. A Parancsnokság rendszeresített készenléti szerei a következők: 

2 db gépjárműfecskendő, 

1 db Doktor autó (+ 1 fő doktor), 

1 db Katasztrófavédelmi Mobil Labor (Fővárosi létszám) 

1 db Tömlőszer. 
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Beavatkozások 2016-ban a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság járműveivel a 

IX. kerületben és más kerületekben 

Az esetek jellege riasztási kategória szerint: 

Téves j.; 

224

Műsz. 

Ment.; 730

Tűzeset; 

631

Utólagos j.; 

8
Szánd. mt. 

J.; 1

Tűzeset

Műsz. Ment.

Téves j.

Szánd. mt. J.

Utólagos j.

 

Az esetek jellege a tényleges riasztási fokozat szerint (IX. kerület): 

Vizsgált kategória Kategóriához tartózó érték 

 8 (utólagos) 

I. 574 

II. 5 

III. 1 

IV. 1 

V. 0 

CO mérgezés:  

Vizsgált kategória Kategóriához tartózó érték 

Szénmonoxid mérgezés 14 

Vonulási diagram az előző évekkel összehasonlítva: 
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Ferencváros káresetei: 

141
35

241

147
41

282

140
37

283

169

45

305

297

79

465

233

50

306

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2011.

év 

2012.

év 

2013.

év 

2014.

év

2015.

év

2016.

év

Beav. Ig.

Kiérk. e. fsz.

Egyéb

 
A IX. HTP riasztási számai: 
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Személyi állomány 

A IX. HTP önálló állománytáblával nem rendelkezik, létszáma a Kirendeltség 

állománytáblájából került leosztásra a szerállománya alapján, melyből 54 fő vonulós (ebből 

2016. december 31-i állapot szerint 3 státusz nincs feltöltve). A törzsállomány ezen felül még 

4 főből áll (tűzoltóparancsnok, parancsnok-helyettes, műszaki-biztonsági tiszt és 

katasztrófavédelmi megbízott), akik hivatali munkarendben dolgoznak.  

A készenléti szolgálatból egy fő illetménynélküli szabadságon volt, mely nehezítette a 

szolgálatellátást. Ezen kívül sajnos egy kollégánk súlyos betegség miatt tartózkodott 

betegállományban. 

A szakmai munkában nagy segítséget nyújtott az önkormányzati közbiztonsági referens (a 

továbbiakban: referens). 

Képzettség tekintetében pozitív változás történt, ugyanis két fő sikeres felsőfokú végzettséget 

szerzett. Ezáltal ha üres beosztás keletkezik, akkor lehetőségünk lesz kinevezni őket. 

Változások az év során: 

Leszereléssel távozott: 1 fő. 

Érkezett: 1 fő (1 fő áthelyezéssel a XX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságról). 
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Képzés, továbbképzés helyzete 

A IX. HTP-n az állomány képzését a Kirendeltség által jóváhagyott kiképzési terv alapján 

végeztük. Az előírt beszámoltatást elvégeztük, melyet mindenki sikeresen teljesített. A 

kinevezett gépjárművezetők vezetéstechnikai alapképzésen minden kötelezett részt vett. A 

tűz- és munkavédelmi valamint a kisgépkezelői munkavédelmi oktatásokat megtartottuk. 

Sikeres vizsga után 8 fő kapta meg a technika kezelői jogosultságokat a 2015. év folyamán 

átvett két új gépjárműfecskendőre. 

Munkavédelmi helyzet 

A munkavédelmi tevékenység koordinálása, a balesetek kivizsgálása, az egészségvédelmi 

megbízotti feladatok ellátása a műszaki-biztonsági tiszt feladata. 

A készenléti állomány rendelkezik megfelelő minőségű, rendszeresített védőfelszereléssel. 

2013. évben elkezdődött az R13 tűzoltó védőruházattal való ellátás, ami 2016-ban is 

folytatódott. Nagy segítséget jelentett, hogy több öltözetnyi javított védőruhát kaptunk vissza, 

amely jelentősen megkönnyítette az állomány védőruhával való ellátását. Az előírt 

ruhaszemléket megtartottuk. Az egyéni védőeszközök időszakos felülvizsgálatát 

végrehajtottuk. A Parancsnokságon lévő tűzoltó létrák, kötelek, mászóövek és tűzoltó tömlők 

terhelési próbáját elvégeztük, vagy elvégeztettük. Alkoholszondás ellenőrzéseket a IX. HTP-n 

heti szinten szúrópróba-szerűen végeztünk, az eredmény minden esetben negatív lett.  

Szolgálati baleset, illetve rosszullét, valamint ebből eredő távollét nem volt 2016-ban. 

Gyakorlatok tapasztalatai  

A 60/2016. számú BM OKF főigazgatói intézkedésben foglaltak alapján az előírt 

gyakorlatokat megtartottuk. A Parancsnokság állományának meg kell ismernie a működési 

területén található jelentősebb létesítményeket.  

A szerelési és helyismereti gyakorlatok a IX. HTP kiképzési tervében kerültek ütemezésre. 

A végrehajtott helyismereti-, begyakorló- és ellenőrző gyakorlatokat több alkalommal is 

ellenőrizték az ellenőrzési szolgálatok, illetve a parancsnok-helyettes és a parancsnok. 

Rendszeres kapcsolatot tartunk az alsó és felső küszöbértékű veszélyes üzemekkel. A belső 

védelmi tervgyakorlataikon a lehetőségek függvényében részt veszünk. 

Adatszolgáltatási, jelentési kötelezettség megvalósulása, riasztási rendszer 

A IX. HTP az adatszolgáltatási kötelezettségeinek a hatályos jogszabályok és belső 

szabályozók alapján tesz eleget. Az adattárakat határidőre elkészítettük, feltöltöttük. A 

rendszerek frissítéseit, újításait folyamatosan figyelemmel kísérjük és alkalmazzuk. 

Döntés előkészítő, döntés támogató tervek 

8 db Műveletirányítási Terv adatlapunk van, minden szektorra 1 db. 

A működési területen lévő Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervek (a továbbiakban: TMMT) 

készítésére kötelezett létesítmények, intézmények (61 db) terveit átdolgoztuk, mely nagy 

feladatot jelentett az állománynak. A vonatkozó intézkedés előírásai okán folyamatosan 

bővítjük az adatbázist, jelenleg is 2 terv áll készítés alatt. 

Káreseti együttműködés a társszervekkel 

A társszervekkel való együttműködés döntő többségében a rendőrséggel és a mentőkkel 

valósul meg. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a központi ügyeleteken keresztül 

történik az eseményekhez való riasztás és a beavatkozást igénylő eseményekhez kérnek 

bennünket. A társszervek vezetőivel, és dolgozóival jó kapcsolatot alakítottunk ki. 
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Együttműködés más szervekkel, szervezetekkel 

A kerületi védelmi bizottsággal szoros munkakapcsolatban vagyunk, minden okmányt 

(meghívó, jegyzőkönyv, egyéb anyagok) megkapunk, tevékenységünkkel (hozzászólás, 

tájékoztatás, jelentés, elemzés) segítjük munkájukat. 

Kiemelten jó a kapcsolat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával, nem 

csak a vész perceiben, de társadalmi események kapcsán is szinte napi kapcsolatban vagyunk. 

Az Önkormányzat részéről az állomány támogatása is nagy hangsúlyt kap, ennek keretében 

2016. május 4-én a Szent Flórián napja alkalmából Dr. Bácskai János Polgármester Úr a 

Nemzeti Színház előadására szóló ajándékutalvánnyal mondott köszönetet a ferencvárosi 

tűzoltóknak az egész éves helytállásukért és a ferencvárosi lakosok biztonságáért végzett 

szolgálatukért. Szervezetünknek nagy előrelépés volt a szintén Önkormányzati segítséggel 

megvásárolt Dacia Duster 4x4 terepjáró, mely jó szolgálatot tesz a mindennapi feladatok 

végrehajtásában. 

Sajtó tevékenység 

Fokozott figyelmet fordítunk a helyi médiában történő megjelenésre. Számos sajtó- és média 

szereplésünk volt 2016-ban is. A megjelenések kb. 60%-a a kezdeményezésünkre történik. 

Általános gyakorlat, hogy az aktuális témával kapcsolatban cikk tervezetet küldünk 

közvetlenül a helyi médiának. Főbb témák voltak a téli rendkívüli időjárás, az ifjúsági 

versenyek bemutatása, a MoLaRi-szirénák, bemutatók, a kiemelt káresetek, a szén-monoxid 

veszélyei, az árvízi felkészülések és a hőségriadóval, szabadtéri-, illetve karácsonyfa tüzek 

megelőzésével kapcsolatos tájékoztatás. 

Kommunikációs tevékenység, tűzvédelmi felvilágosítás 

Az általános iskolákkal és óvodákkal jó kapcsolatban vagyunk. Rendszeresen jönnek hozzánk 

iskolai csoportok is, hiszen a szakmák megismerése miatt is közkedvelt a ferencvárosi 

tűzoltólaktanya a gyerekek körében. Külön kérésre több bemutatón (iskolák, óvodák) is részt 

vettünk, melyek hagyományosan jól szolgálták a szakma népszerűsítését. 

Az év során végrehajtott bemutatók 

Az elmúlt év során több alkalommal vettünk részt különböző bemutatókon. Az óvodás és 

iskolás csoportok részére több esetben szerveztünk laktanya látogatásokat. 

A gyereknapi nyitott laktanya kezdeményezést a korábbinál is nagyobb érdeklődés kísérte. 

Márciusban „Közlekedésbiztonsági Nap” került megrendezésre a BRFK szervezésében 

budapesti általános iskolák részére kb. 600 gyerek részvételével. Ezen állományunk a 

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot képviselte, ahol bemutatásra kerültek a 

tűzoltóságon használatos védőruhák és eszközök.  

Lakosságvédelem 

2016 szeptemberében ellenőrzésre kerültek a kerületi lakossági riasztó eszközök, amelyek 

üzemképességéért a kerületi Önkormányzat felel. A kerületben 23 db működőképes sziréna 

van. Ezek mellett a MoLaRi-rendszer a veszélyes ipari üzemek környezetében bekövetkezett 

súlyos balesetekről és azok hatásairól ad korai tájékoztatást a lakosság részére. Egy esetleges 

katasztrófa-esemény bekövetkezésekor a rendszer az esemény jelzésén felül a követendő 

magatartási szabályokról és a fontosabb tudnivalókról (közlekedési rend, ellenőrzés, egyéni 

védelem, stb.) képes informálni az érintett lakosságot. A kerületben 8 db MoLaRi sziréna 

működik. A József Attila lakótelepet védik ezek a szirénák, amelyeknek ellenőrzését minden 

hónap első hétfőjén központilag hajtják végre. Jelenleg újabb MoLaRi rendszer kiépítése 

várható, amelyet a CF Pharma Kft. saját területén, saját költségvetéséből épít ki. 
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Közösségi szolgálat 

2016-ban is több iskolával kötöttünk együttműködési megállapodást a közösségi szolgálat 

teljesítésével kapcsolatban. Ezzel elősegítette az előírt 50 órás időtartam letöltését, amely a 

sikeres érettségi vizsga feltétele. 2016-ban többek között a Gundel Károly Vendéglátó 

Szakközépiskola, a Fáy András Műszaki Szakközépiskola, a Leövey Klára Gimnázium és 

Szakközépiskola, a Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium valamint a 

Lónyai utcai Református Gimnázium tanulói vettek részt közösségi szolgálaton.  

A szolgálat teljesítése során arra törekszünk, hogy a tanulók a mindennapi tevékenységünkbe 

bevonásra kerüljenek, és megismerjék a hivatásos szolgálat alapvető értékeit. A közösségi 

szolgálatot teljesítő tanulók részére mentort biztosítunk, aki segíti őket a szakmai ismeretek 

megismerésében és a kapcsolódó feladatok ellátásában. 

A tavalyi év során február hónapban az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet akkreditált 

továbbképzést szervezett a pedagógusok számára, ahol a pedagógusok ismerkedtek a 

katasztrófavédelem munkájával, és a katasztrófavédelemnél letölthető közösségi szolgálattal. 

A képzés a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon került megrendezésre, ahol a 

tűzoltóparancsnok tartott nekik előadást. 

Polgári védelmi szakterület 

2016-ben részben a polgári védelmi felügyelő részvételével ellenőrzéseket hajtottunk végre – 

befogadó helyeket, vízelvezetőket, védműveket, lakosságriasztó eszközöket, lakossági 

bejelentéseket, életvédelmi létesítményeket ellenőriztünk. 

2016 szeptemberében és októberében a polgármester által kijelölő határozattal rendelkező IX. 

kerületi befogadó helyek ellenőrzése történt meg, az újonnan kijelölt befogadó helyek részére 

a kijelölő határozatok elkészítésre kerültek. 

A kerületben kis vízfolyás ellenőrzés volt február hónapban több alkalommal is az időjárási 

viszonyok miatt. A IX. kerületben található Illatos árok karbantartásáért a Fővárosi 

Csatornázási Művek Zrt. a felelős, amelyet a parkőr heti rendszerességgel ellenőriz. 

A kerület határos a Dunával így évente két alkalommal, tavasszal és ősszel szükséges a 

védvonal bejárása. A bejárásokat a társszervekkel közösen végezzük, amelyen részt vesz 

többek között a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., a IX. kerületi Kormányhivatal, a IX. 

kerületi közbiztonsági referens valamint a Fővárosi Önkormányzat ár- és belvízvédelmi 

referense. A IX. kerületben ilyen helyszínek pl. a Bálna Budapest Centrum, a Vásárcsarnok, a 

Hajóállomás utca, stb. 

2016 júniusában a kerületi köteles polgári védelmi szervezetek részére árvízvédelmi 

felkészítésre került sor, amelyet Dr. Bácskai János polgármester úr nyitott meg. A 

felkészítésen 62 fő vett részt. 

2016 novemberében ellenőriztük a melegedő helyeket és átmeneti szállókat, ezek 

feltöltöttségét, műszaki állapotát és higiéniai feltételeit. Elmondható, hogy megfelelő 

állapotban vannak. 

Nagy és komplex feladat volt a kerületi veszélyes üzemek IX. kerületre vonatkozó Külső 

Védelmi Tervének elkészítése. A tervet elkészítettük és véleményezésre megküldtük az 

üzemek vezetői részére. A Katasztrófavédelem részéről aláírásra került, jelenleg az üzemek 

vezetőivel történő aláíratás zajlik. 
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Gazdálkodás, műszaki fenntartás és fejlesztés 

A IX. HTP önálló gazdálkodásra nem jogosult. A járművek, technikai eszközök és 

szakfelszerelések működőképesen tartása munkánk alapfeltétele. Az előírt technikai 

szemléket elvégezzük, a helyben megoldható kisebb javításokat a szakképzettséggel 

rendelkező kollégák végrehajtják. A tűzoltó technikai eszközök felülvizsgálatait elvégezzük. 

Fejlesztési javaslatainkat a Kirendeltségen keresztül terjesztjük fel. 

A tavalyi év decemberében a Ferencvárosi Önkormányzat jóvoltából beszerzésre került egy 

Dacia Duster típusú terepjáró gépjármű, amely a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

munkáját segíti. Jó szolgálatot nyújt az ügyintézési feladatok, ellenőrzések és a káresetek 

felszámolása során. 

Ingatlanfenntartási szakterület 

A IX. HTP épülete 1969-ben került átadásra, a közel 50 éves laktanyaépület több helyen 

igényel javítást, festést. 

Az épület villamos hálózata elavult, a vezetékek elöregedtek. Az épület fűtési és melegvíz 

ellátó rendszere megfelelő, de nagyon gazdaságtalan. A helyiségek többsége építészetileg 

lelakott. A felületképzések elkoszolódtak, a vakolat több helyen hullik az építészeti 

károsodások miatti beázásoktól. Ezen az állapoton az állomány önerős munkavégzés 

keretében rendszeresen javít, de egy nagyobb eső akár egy évi munkájukat is tönkre teheti. 

A külső nyílászárók zöme az épülettel egykorú faszerkezet. A természetes elhasználódásuk 

olyan mértékű, hogy további javítási, beállítási lehetőségre már nincs mód. Cseréjük 

szükséges, különben egyre gyakoribbak lesznek a beázások, illetve a hőszigetelési képességük 

is drasztikusan csökken. 

A lapos tető rossz állapota miatt a belső terek időnként beáznak. Az épület külső burkolata 

főleg a lábazatnál mállik. 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a működéshez szükséges feltételeket biztosítja, 

de sajnos az állomány elhelyezési körülményeinek javítására már nem marad keret. 

A készenléti állomány 2016. évben a kerti sütögető teljes felújítását hajtotta végre, valamint a 

parancsnoki folyosó lehullott csempéinek leverését és gipszkartonnal történő helyreállítását 

végezte el. Az épületben ezen kívül több helyiséget kifestettünk önerős munkával. 

Összegzés 

A IX. kerületi HTP munkáját megfelelőnek értékelem. A célkitűzéseket maradéktalanul 

teljesítettük. A rendszer folyamatos változásából adódó feladatok növekedése idén is igen 

nagy munkát rótt a vezetői-, és a beavatkozói állományra. 

A káresetek felszámolása során az állomány jól végezte a feladatát, a tanult elméleti és 

gyakorlati tudását helyesen alkalmazta. Alapvető szakmai hiba az ellenőrzések során nem 

került feltárásra, a kisebb hibák kijavítására azonnal intézkedtünk. 

A társzervekkel és munkánkat segítő egyéb szervezetekkel kiváló a kapcsolatunk. 

Hatósági szempontból a gazdasági folyamatok és a beruházások érezhetően alakítják a kerület 

arculatát. A 2016. évben számos olyan infrastruktúrát érintő beruházás valósult meg, amely 

kedvezően befolyásolta a tűzvédelmi viszonyok alakulását. Ferencvárosban több út, illetve tér 

felújítása történt meg, javítva ezzel a közlekedés feltételrendszerét. Javult a tűzoltó 

vízforrások megközelítése és az oltóvíz felhasználásának lehetősége is.  
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Az anyagi viszonyok ugyanakkor arra kényszerítik a lakosokat és a gazdasági élet szereplőit, 

hogy még takarékosabban éljenek, és működjenek. Ez nem kedvez a tűzvédelmi 

követelmények megvalósulásának. Gyakran maradnak el az elektromos- és villámvédelmi 

szabványossági felülvizsgálatok, a lakótelepeken a beépített tűzvédelmi berendezések 

időszakos ellenőrzése. A vagyonvédelmi rácsok, biztonsági ajtók, és néha ezek szabálytalan 

alkalmazása negatívan befolyásolják a tűzvédelmi helyzetet. Továbbra is megoldatlan 

probléma, hogy a bontásra ítélt lakóházakban, erdős részeken és aluljárókban élők életvitele 

és magatartása esetenként potenciális (tűz)veszélyt jelenten. 

III. A 2017. ÉV TERVEZETT FELADATAI 

Feladataink sorában továbbra is elsődleges szakmai alaptevékenységünk – a tűzoltás és 

műszaki mentés – és az ezt szolgáló háttér biztosítása. A vonulási készség fenntartása, a fiatal 

állomány szakismeretének, szakmai rutinjának kialakítása valamint az eredményesség 

növelését célzó módszerek további kutatása és alkalmazása. Fenn kell tartani az állománnyal 

szembeni követelmények egységes rendszerét, tovább erősíteni a szolgálatellátás általános 

fegyelmét és a parancsnoki-vezetői kör ellenőrző-számon kérő tevékenységének 

következetességét. 

A legfontosabb feladat a továbbiakban is az, hogy biztosítsuk a lakosság számára a 

biztonságot. Érezzék azt, hogy minden pillanatban őrizzük a környezetüket egy folyamatos 

készenlétben működő, hatékony, a kerületi önkormányzattal, a helyi védelmi bizottsággal, a 

társzervekkel együtt tevékenykedő, speciális feladatokat ellátó, azonnal reagáló szervezetként. 

Célunk: 

- tovább növelni az állampolgárok biztonságérzetét, ismereteiket bővíteni saját-, illetve 

környezetük védelme érdekében, 

- a CO mérgezéseknél a lakosság szélesebb körű tájékoztatása, 

- az ifjúság katasztrófavédelmi oktatását kiterjeszteni minél szélesebb körben, a kerületi 

nevelési-, oktatási intézményekben, 

- a szabadtéri tüzek kialakulásának csökkentése, megakadályozása, 

- az önkéntesség kiszélesítése elsősorban a kerület tűzvédelme érdekében. 

Szeretnénk: 

- a létszámhiányt megszüntetni, 

- a laktanyánkat élhetőbben, hatékonyabban átalakítani, 

- az állomány létbiztonság-érzetét növelni, 

- fenntartani a jó kapcsolatot az együttműködő és társszervekkel és azt tovább erősíteni. 

Elengedhetetlenül fontos, hogy az emberek tanulják meg betartani az alapvető védekezési- és 

magatartási szabályokat a biztonságuk megőrzése érdekében. Kollégáimmal mindig a 

lakosság rendelkezésére állunk, örömmel tárjuk eléjük szakmai tapasztalatunkat a köz javát 

szolgálva. 

Budapest, 2017. június 06. 

 

 

Karas János tű. alezredes 

tűzoltóparancsnok 


