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BEVEZETÉS 

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

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 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 alapján „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 területi szerv a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: FKI) 2012. január 1-jével 

alakult meg a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság és a 

Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság összevonásával. 

A helyi szervek a katasztrófavédelmi kirendeltségek, azokon belül a hivatásos 

tűzoltóparancsnokságok. A fővárosban öt – Észak-budai, Dél-budai, Észak-pesti, Dél-pesti és 

a Közép-pesti - Kirendeltség került kialakításra. 

A Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: Kirendeltség) 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. 2015. ÉV LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI 

A legfontosabb feladat minden körülmények között, hogy fenntartsuk a lakosság biztonságát. 

2015. év kiemelt feladata volt az 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 

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, melyeket megfelelően dokumentáltunk, 

azokról jelentéseket készítettünk. 

A továbbiakban is kiemelt cél az állomány folyamatos képzése, a tűzoltásvezetők és a 

beavatkozó állomány ismereteinek bővítése és gyakorlati képzettségének fejlesztése.  

A tavalyi évben került kiadásra az új szolgálati törvény (2015. évi XLII. törvény a 

rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról), 

melynek megismerését és elsajátítását minden hivatásos állományú dolgozónak belső vizsga 

keretein belül kellett bizonyítania. 
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A kiadott BM OKF főigazgatói intézkedések és a hatályba lépő egyéb szabályozók 

tartalmának megismerése, elsajátítása és azok alkalmazása 2015. évben is elengedhetetlen 

volt, melyek biztosítják a szervezet szabályszerű működését. 

 

II. 2015. ÉV ELVÉGZETT FELADATAI 

Vezetői, szervező, irányító, koordináló és ellenőrző tevékenység 

A parancsnokságon a munkavégzés tárgyi, szervezeti és személyi feltételei is biztosítottak. A 

személyi állomány szakmai ismerete és fizikai felkészültsége megfelelő. 

A FKI féléves vezetői munka- és ellenőrzési terveiben 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 

BM OKF főigazgatói és FKI belső szabályozók, feladatszabások érvényesülnek a 

parancsnokságon, munkánkat a törvényesség betartásával végezzük. 

A FKI tűzvédelmi koncepciójának közép- és hosszú távú megvalósításából a parancsnokságra 

eső részt végrehajtottuk. A vezető, irányító és ellenőrző tevékenység a parancsnokságon a 

rendszeres parancsnoki jelenléttel, számonkéréssel valósul meg. 

Szakmai tevékenység 

Fővárosunk lakosságának mentő tűzvédelméért az 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 középpontjához közel helyezkedik el, mely helyet ad a saját egységeink mellet a 

Katasztrófavédelmi Mobil Labornak is. 

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

59.100 lakos él itt kb. 12,5 km
2
 területen. A számadatok 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. Rendelkezik egy bejegyzett polgárőrséggel. Találhatók itt magas- és 

középmagas épületek, alsó- és felső küszöbértékű üzemek, A-B tűzveszélyességi osztályú 

létesítmények, számos lakótelep, új- és régi lakóparkok, szállodák, egészségügyi 

intézmények, oktatási intézmények, kórházak, több bevásárlóközpont, vásárcsarnok, 

honvédségi-, rendvédelmi létesítmények, metró aluljárók, vasútállomás, erdős területek stb. 

Ebben az évben 2 új gépjárműfecskendőt kapott a IX. kerületi Tűzoltóparancsnokság, 

melyeket a lehető legrövidebb időn belül szolgálatba állítottunk, ezzel is növelve a 

ferencvárosi polgárok biztonságát. Ezáltal a jövőben jobb, modernebb eszközökkel vehetjük 

fel a harcot az elemek ellen. 

 

Jelentősebb káresetek: 

Esemény helyszíne: Budapest IX. kerület Soroksári út 101. 

Esemény időpontja: 2015. július 22-én 13 óra 56 perc 

Káreset fajtája: Épület (1 szintes autóbontó műhely) illetve gépjármű tűz. 



4 

A káresemény felszámolása körültekintő szakmai munkát igényelt a beavatkozásban 

résztvevőktől. A káreset során veszélyeztető tényezőként szerepeltek a telephely két oldalán 

felső-vezetékkel rendelkező kötöttpályás járművek (HÉV és vasút). Veszélyeztető tényező 

volt továbbá a sok gépjármű vagy részben szétszedett gépjármű roncs, valamint a telephelyen 

feltalált részben a tűztől károsodott részben sértetlen gázpalack. Ennek ellenére a káreset 

végrehajtása hatékonyan történt. A nagy környezeti hőmérséklet és a helyszín adottságai 

(forró beton felületek és a tűz nagy intenzitása), valamint a megtalált palackok miatt a 

riasztási fokozat és a felszámolásban résztvevő erők, eszközök száma megfelelő volt. Nagyon 

jól lett kihasználva a tartalék állomány pihentetésére a közelben található szálloda, mely nagy 

segítséget jelentett a nagy hőségben. 

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) jármű 

1 db Tömlőszer. 

Az esetek jellege riasztási kategória szerinti (2015. év): 

 

Téves j.; 

191

Műsz. 

Ment.; 491

Tűzeset; 

250

Utólagos j.; 

4
Szánd. mt. 

J.; 2

Tűzeset

Műsz. Ment.

Téves j.

Szánd. mt. J.

Utólagos j.

 

Az esetek jellege riasztási fokozat szerint: 

 

Vizsgált fokozat IX. ker. HTP 
I. 730 

II. 5 

III. 0 

IV. 2 

V. 0 
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Tűzesetek megoszlása a kerületben: 

 

 

10 tűzesetet követően indult tűzvizsgálati eljárás: 

Település Cím 
Rendőrségi 

vizsgálat 

Tűzvizsgálat megindítás 

okrendszere 

Tűzkeletkezés 

oka 

Halottak 

száma 

Budapest IX. 
Kereszteződés: Budapest, 

Ecseri út - Aszódi utca 
Igen 

Bűncselekmény 

megalapozott gyanúja miatt 
Szándékos 0 

Budapest IX. Boráros tér Igen 
Bűncselekmény 

megalapozott gyanúja miatt 
Szándékos 0 

Budapest IX. Ifjúmunkás utca 4 Igen 
Bűncselekmény 

megalapozott gyanúja miatt 
Szándékos 0 

Budapest IX. Üllői út 137 Nem Igazgató döntése alapján  Gázrobbanás 0 

Budapest IX. Soroksári út 101 Nem Magas riasztási fokozat 
Ismeretlen 

 
0 

Budapest IX. Márton utca 8 Igen 
Bűncselekmény 

megalapozott gyanúja miatt 
Szándékos 0 

Budapest IX. Vágóhíd utca 50 Igen 
Bűncselekmény 

megalapozott gyanúja miatt 
Szándékos 0 

Budapest IX. Könyves Kálmán körút Nem Igazgató döntése alapján Elektromos 0 

Budapest IX. Gubacsi út 21 Igen 
Bűncselekmény 

megalapozott gyanúja miatt 
Szándékos 0 

Budapest IX. Koppány utca 2 Igen 
Bűncselekmény 

megalapozott gyanúja miatt 
Szándékos 0 

 

CO mérgezés: 15 eset  

Panel tűz: 2 

Szabadtéri: 1 

Erdő- és vegetáció: 2 

Hulladék, szemét: 2 

Személygépkocsi: 10 

Ipari, termelési lét.: 5 

Kereskedelmi, szolgáltatói lét.: 22 

Közlekedési eszköz: 24 

Közlekedési lét.: 18 

Közterület: 129 

Közút: 84 

Otthon jellegű: 200 

Sport jellegű 0 

Tárolási lét.: 3 
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Vonulási diagram az előző évekkel összehasonlítva: 
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Személyi állomány 

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

állománytáblájából került leosztásra a szerállománya alapján. A Parancsnokságon 54 fő 

vonulós tűzoltó van (ebből 2015. december 31-i állapot szerint 1 státusz nincs feltöltve). A 

törzsállomány, ezen felül még 4 főből áll (tűzoltóparancsnok, parancsnok-helyettes, műszaki-

biztonsági tiszt, katasztrófavédelmi megbízott), akik hivatali munkarendben dolgoznak. A 

szakmai munkában nagy segítséget nyújtott az önkormányzat katasztrófavédelmi- és 

közbiztonsági referense. 

A 2015. évben a személyi állományunkban több változás is történt. A parancsnok-helyettesi 

beosztást Rácz Sándor tű. főhadnagy (oktatói pályára váltott) helyett Boros László tű. 

százados úr látja el. Nevezett a beosztásában jól teljesít, bár a terület és a feladat számára új, 

sikeresen veszi az új kihívással járó megpróbáltatásokat. 

A katasztrófavédelmi megbízott beosztásban Jekelfaussy Margit (felső korhatárral 

nyugállományba távozott) helyett 2015. május 1-től Szebelédi Márta tű. zászlós asszony 

került beosztásra, aki a beosztásában keletkező feladatokat ismeri, megbízható, jó szakember. 

Képzés, továbbképzés helyzete 

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

végeztük. Az előírt rendszeres és soron kívüli beszámoltatást elvégeztük, melyet mindenki 

sikeresen teljesített. A kinevezett gépjárművezetők vezetéstechnikai alapképzésén minden 

kötelezett részt vett. A tűz- és munkavédelmi valamint a kisgépkezelői munkavédelmi 

oktatásokat megtartottuk. 

A 2015 júliusában átvett új gépjárműfecskendők és azok málhái miatt több kezelői tanfolyam 

is végrehajtásra került, melyeken a kollégák elsajátították a működtetési ismereteket. 

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. Az 

előírt ruhaszemléket megtartottuk, az egyéni védőeszközök időszakos felülvizsgálatát 

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

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

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

Gyakorlatok tapasztalatai 

A 85/2014. számú BM OKF főigazgatói intézkedésben foglaltak alapján az előírt 

gyakorlatokat megtartottuk. A szerelési és helyismereti gyakorlatok a IX. HTP kiképzési 

tervében kerültek ütemezésre. A helyismereti-, a szituációs begyakorló- és az ellenőrző 

gyakorlatok számát intézkedés határozza meg, melyet a tárgyévet megelőző év végéig 

rögzíteni kell a központi rendszerben.  

Ellenőrző gyakorlataink helyszínei: 

Soroksári út 33 (OBI Áruház) 

Soroksári út 1 (Dunaház) 

Szituációs begyakorló gyakorlat helyszíneink: 

Soroksári út 33 (OBI Áruház) 

Soroksári út 1 (Dunaház) 

Bajor Gizi park - 1 (Nemzeti Színház) 

Liliom utca 41 (Trafó Kortárs Művészetek Háza) 
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A Parancsnokság állományának meg kell ismernie a működési területén található jelentősebb 

létesítményeket. 

Helyismereti gyakorlatot tartottunk: 

Soroksári út 33 (OBI Áruház) 

Soroksári út 1 (Dunaház) 

Bajor Gizi park - 1 (Nemzeti Színház) 

Liliom utca 41 (Trafó Kortárs Művészetek Háza) 

Fővám tér 1 (M4 Metró) 

Mester utca 87 (Praktiker Áruház) 

Knézich utca 14 (Vázsonyi Vilmos Idősek Otthon) 

Ferde utca 1-3 (Ibis Hotel Budapest) 

Tompa Mihály utca 30-34 (Ramada Hotel (Leonardo) Budapest) 

Soroksári út 12 (Mercure Hotel Budapest) 

Ráday utca 46 (Aprók Háza Bölcsőde) 

Liliom utca 44 (Hotel Thomas Budapest) 

A végrehajtott begyakorló- és ellenőrző gyakorlatokat több alkalommal is ellenőrizte a BM 

OKF és az FKI Ellenőrzési Szolgálata. 

Adatszolgáltatási, jelentési kötelezettség megvalósulása, riasztási rendszer 

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

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

rendszerek frissítéseit, újításait folyamatosan figyelemmel kísérjük és alkalmazzuk. 

A híradóügyelet az ügyrend szerint látja el tevékenységét, az ügyrendben, és a 

jogszabályokban előírt dokumentumokkal, eszközökkel rendelkezik. A híradóügyeleten 

elhelyezett okmányok felülvizsgálata folyamatos. Az ügyeleti szolgálat ellátásával 

kapcsolatos feladatokat önképzés keretében sajátítják el az oda beosztottak. A napi jelentési 

kötelezettségüknek eleget tesznek, tevékenységükkel nagyban segítik a beavatkozó állomány 

és a műveletirányítás munkáját. Az ügyeleti rendszerben a parancsnokok is heti váltásban 

tartanak parancsnoki ügyeletet a Kirendeltség területén. 

Döntés előkészítő, döntéstámogató 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 (59 db) terveit átdolgoztuk. Az átdolgozott 

TMMT-k jóváhagyásra kerültek, melyeket naprakészen tartunk. A vonatkozó intézkedés 

előírásai okán folyamatosan bővítjük az adatbázist. 

Ellenőrzések alkalmával feltárt hiányosságok és a végrehajtott intézkedések értékelése 

A 2015. évben 30 db különböző szintű ellenőrzés történt a IX. HTP-n. A hiányosságok 

megszüntetéséről és a tett intézkedésekről a beszámolókat felterjesztettük. Az állománnyal 

ismertettük az ellenőrzések tapasztalatait, és a tett intézkedéseket. Az ellenőrzések során 

ismétlődő, szándékos, nagy fajsúlyú szabálytalanságot nem tapasztaltak az ellenőrök. Az 

ellenőrzések kiterjedtek a szolgálat ellátására, a szolgálat átadás-átvételre, a szerelési- és 

technika kezelői ismeretekre, az okmányok, vezetési gyakorlatok dokumentálására, a hivatali 

munkaidőn túli készenléti szolgálat-ellenőrzésekre, a menetlevelek ellenőrzésére, a napirend 

végrehajtására, a szituációs begyakorló gyakorlatokra stb. 
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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. 

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. 

A kerületben egy közbiztonsági referens került kijelölésre, akivel régóta jó kapcsolatot 

ápolunk. Kölcsönösen segítjük, támogatjuk egymás munkáját. A közbiztonsági referens sok 

segítséget nyújt az adatszolgáltatások, adatbekérések terén is. Az ellenőrzések és az 

ellenőrzések előkészítése során is igénybe vesszük munkáját.  

A BFKH kerületi Hivatalával, a BFKH Népegészségügyi Intézettel jó az együttműködés 

Sajtó tevékenység 

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

megjelenésünk volt 2015-ben. Főbb témák voltak a téli rendkívüli időjárás, az ifjúsági 

versenyek bemutatása, a bemutatók, a kiemelt káresetek, a szén-monoxid veszélyei, az árvízi 

híradások és a hőségriadóval, szabadtéri-, illetve karácsonyfa tüzek megelőzésével 

kapcsolatos tájékoztatás, a MoLaRi-szirénák, a szilveszteri veszélyek valamint a két új 

gépjárműfecskendő átadása, bemutatása. 

2015. július 08-i viharkárokkal kapcsolatban lakossági felhívás került kiadásra, amely a 

kerületi Önkormányzat honlapján jelent meg. 

Sajtó tevékenység főbb mutatói a IX. kerület vonatkozásában: 

 

Média 
Janu

-ár 

Feb-

ruár 

Már-

cius 

Ápri

-lis 

Má

-jus 

júni

-us 

Júli

-us 

Augusz

-tus 

Szep-

tember 

Októ-

ber 

No-
vember 

De-

cember 
Össze

-sen 

Újság 1 0 0 1 2 2 0 3 0 1 0 0 10 

Önkor

m. 

honlap 

0 0 1 2 11 5 12 4 4 3 1 3 46 

9TV 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 5 

 

Kommunikációs tevékenység, tűzvédelmi felvilágosítás, bemutatók 

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

iskolai csoportok, hiszen a tűzoltók közkedveltek a gyermekek körében. Külön kérésre több 

bemutatón (iskolák, óvodák) is részt vettünk, melyek hagyományosan jól szolgálták a szakma 

népszerűsítését. 

Az elmúlt év során több alkalommal vettünk részt különböző bemutatók végrehajtásában. Az 

óvodás és iskolás csoportok részére több esetben szerveztünk laktanya látogatásokat, és 

előzetes megkeresés alapján, pl. gyermeknapon, számos esetben biztosítottunk 

gépjárműfecskendőt bemutatási célzattal.  
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2015-ben is megrendezésre került a II. Tűzoltósági Nyílt Családi- és Gyermeknap, amelynek 

igen nagy sikere volt, sok gyermek és felnőtt eljött. Egy kifeszített vászonra mindenki 

rajzolhatott, aki ellátogatott hozzánk, ezzel is kedveskedve a tűzoltóknak. 

A tavalyi évhez hasonlóan Kőbányán rendeztük meg a XXIII. Közép-pesti 

Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt. A rendezvényen 500 gyermek, kísérő és vendég vett 

részt, több rendvédelmi és civil szervezet támogatta azt bemutatókkal, programokkal. A 

rendezvény költségeit a résztvevő kerületi önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek 

biztosították. A rendezvény után az esti órákban megrendeztük a Közép-pesti 

Katasztrófavédelmi Szenior Versenyt, ahová a kerületi védelmi bizottságok delegáltak 

csapatokat.  

Lakosságvédelem 

A MoLaRi rendszer a veszélyes ipari üzemek környezetében bekövetkezett súlyos 

balesetekről és azok hatásairól ad korai tájékoztatást a lakosság részére, a MoLaRi próbák 

időpontja megjelentetésre került az önkormányzat honlapján. Ferencvárosban 6 db MoLaRi 

sziréna van telepítve. 

Annak érdekében, hogy a lakosság riasztása, tájékoztatása megfelelően megtörténhessen, a 

rendszer részét képező szirénákat havi rendszerességgel ellenőrizni kell. A riasztó végpontok 

próbája minden hónap első hétfőjén zajlik, kivételt képeznek azok a napok, amikor erre az 

időpontra nemzeti, egyházi hivatalos ünnep esik. Ebben az esetben a próbák időpontja a soron 

következő hétfő. 

2015. október 14-én az éves ellenőrzés és „morgatópróba” megtörtént. Mind a 23 db sziréna 

működőképes, szabálytalan bekötéseket nem találtak és a morgatópróba is sikeresen 

végrehajtásra került 

Lakosságfelkészítés 

A gyermek- és ifjúságfelkészítő tervek legfőbb célja, hogy az óvodás és általános iskoláskorú 

gyermekek részére a polgári védelmi-, tűzvédelmi- és iparbiztonsági feladatokat bemutassa, 

valamint hogy egy céltudatos, önmagára és környezetére, a környezetében lévő 

veszélyforrásokra, veszélyeztető tényezőkre odafigyelő nemzedéket neveljen. A 

felkészítésben aktívan részt vettünk. 

A közösségi szolgálatra – mely a középiskolás gyermekek számára a sikeres érettségi vizsga 

feltétele – laktanyánk nyitott, várja a jelentkezőket az iskolákkal kötött együttműködési 

megállapodás után. 2 középiskolából jöttek rendszeresen diákok a szolgálati idő letöltésére 

(Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola, Lónyai Utcai Református Gimnázium és 

Kollégium). Folyamatban van a Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki 

Szakközépiskolával az együttműködési megállapodás megkötése. 

Polgári védelmi szakterület 

HVB ülések és gyakorlatok a IX. kerületben: 

 

F. Időpont Napirend 

1. 2015. 04. 16.  HVB ülés (beszámoló) 

2. 2015. 11. 20.  HVB ülés  

3. 2015. 11. 30. 

Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Nemzeti 

Veszélyhelyzet-kezelési Központ (KKB NVK) irányításával 

HBV gyakorlat – országos téli törzsvezetési gyakorlat  
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A IX. kerületi közbiztonsági referenssel jó, és folyamatos a kapcsolattartás. Lelkiismeretesen, 

alaposan és felkészülten hajtja végre feladatait. A Közép-pesti Kirendeltség által szervezet és 

megtartásra kerülő értekezleteken, meghívás alapján, illetve a kerületi közbiztonsági 

referensek részére szervezett felkészítéseken részt vesz. 

A kerület veszélyeztetettségének felülvizsgálata 2015. szeptember 21-én megtörtént, a 

234/2011 (XI.10.) Korm. Rendelet 21 § (2) alapján I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt a 

IX. kerület. 

2015-ben a polgári védelmi szakterülettel ellenőrzéseket hajtottunk végre – befogadó 

helyeket, vízelvezetőket, védműveket, lakosságriasztó eszközöket, lakossági bejelentéseket, 

életvédelmi létesítményeket szemléztünk. 

2015. első negyedévében felülvizsgálatra került a IX. kerület Veszélyelháritási és Külső 

védelmi terve 

2015. július hónapban megtörtént a fák, fasorok célellenőrzése a FŐKERT fasori 

alközpontvezetőjével. 

2015 júliusában a HELIOS programba feltöltésre kerültek a IX. kerület köteles polgári 

védelmi szervezete (teljes létszáma 510 fő, feltöltöttsége 100%-os), a lebiztosított technikai 

eszközök (27 db), az élelmiszerüzletek és pékségek. 

2015. december hónapban ellenőrzésre kerültek a befogadó helyek. 

A kerületben 197 db 350 m
2 

alatti óvóhely található a kataszter szerint, ebből 170 db került 

kivonásra. Az óvóhely katasztert az Önkormányzatnál a Vagyonkezelési, Városüzemeltetési 

és Felújítási Iroda munkatársai kezelik, a megszüntető határozatok kiadását folyamatosan 

hajtják végre. 

2015. szeptember 28-án árvízvédelmi bejárás volt a Fővárosi Csatornázási Művekkel 

közösen. A Duna parti fővédvonal IX. kerületi része a Fővám tértől a Hajóállomás utcai 

árvízvédelmi kapuig került megtekintésre. Ezen felül a IX. kerületben található Illatos árok 

bejárása is megtörtént. 

Iparbiztonsági szakterület 

A szintén a katasztrófavédelem új tevékenységi- és feladat körét jelentő iparbiztonsági 

feladatokat a kirendeltség végzi 1 fő felügyelővel, a katasztrófavédelmi megbízottak, és a 

Hatósági Osztály dolgozóinak közreműködésével. 

A Budapesti Vegyiművek Zrt. fa. területén történt kormányzati beavatkozásnak köszönhetően 

a kerület egyik legsürgetőbb problémája megoldódott. A kerület sajátosságainak megfelelően 

(rendező pályaudvar) a vasúti veszélyes áruszállítások fővárosi szintű ellenőrzései nagyrészt a 

mi kerületünkben zajlanak. Ennek köszönhetően megnövekedtek (kis mértékben) az 

ellenőrzésekkel kapcsolatos riasztási események (pl. tartályvagonból csöpögés, nagy 

melegben gőz kiáramlás stb.).  

2015. október 16-án külső védelmi terv gyakorlat volt a VINYL Kft.-nél ami részleges 

gyakorlat volt. 2015. december 2-án, a Húsnagykernél helyszíni szemle zajlott az FKI 

Hatósági Osztályával 

Gazdálkodás, műszaki fenntartás és fejlesztés területe 

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

szakfelszerelések működőképes üzemben 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. 
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Ingatlan fenntartási szakterület 

A IX. HTP laktanyája 1969-ben épült. Az állaga folyamatosan romlik. 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. A csempe és a járólap az épületben több helyen 

mozog és hiányos. Ezen az állapoton az állomány önerős munkavégzés keretében 

rendszeresen változtat, de egy nagyobb eső akár egy évi munkájukat is tönkre teheti. Az 

épületen belül 4 helyiségben tisztasági festés volt. A járólapok cseréje részlegesen megtörtént 

(az emeletre vezető lépcsőforduló esetében).  

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 fokozottabb mértékben történnek beázások az épületben, illetve a 

hőszigetelési képességük drasztikusan csökken. 

A lapos tetőre erősített ereszcsatorna nem látja el a feladatát. –több helyen megrongálódott - 

az esővíz, a klíma berendezés külső egysége mellett folyik le. 

A 2015. augusztus 17-18-i éjszakai viharos idő, melynek során az épületekben további károk, 

illetve beázások történtek. 

A tavalyi év során az udvaron található olajfogó tetejére készen kaptunk egy kollégától egy 

zártszelvényből készített fedőt, így az olajfogó már nem jelent balesetveszélyt. 

A laktanya szertárhelyiségében korábban kiépítésre került (a laktanyaépület részeként) egy 

Sottleitner (más néven STARTER – a gépjárműfecskendők motorjának hűtését/fűtését ellátó 

elektromos rendszer), mely jelenleg nem működik. A 2015. évben a IX. kerületi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság két új Renault-HEROS gépjárműfecskendőt kapott (AQUADUX-X 

1500 és AQUADUX-X 3000), melyek működtetéséhez szükséges a STARTER rendszer, ezek 

még nem kerültek kiépítésre. A STARTER rendszer hiánya miatt a téli időszakban a 

gépjárműfecskendők indítása nehézkesebb, több időt vesz igénye, ezáltal működtetésük 

hatékonysága is alacsonyabb. 

Készenléti szerek állapota 
 

Szer Típus 
Gyártási 

év (kor) 

2015-ben megtett 

(km) 

IX/1 
BM HEROS Aquadux-x 

1500 
2015 

(2015. 09. 30-tól) 

2132 

IX/2 
BM HEROS Aquadux-x 

3000 
2015 

(2015. 10. 22-től) 

661 

Doktor Mitsubishi L200 2007 
(2015. 09. 04-től) 

4697 

Tömlő Mercedes 1124 1998 643 

Ügyintéző Ford Focus 1.4 2001 6720 

 

Az állomány munkakörülményei 

Az állomány munkakörülményeit tavaly kismértékben tudtuk fejleszteni elsősorban önerős 

munkák elvégzésével. Az épület kisebb-nagyobb javításai növelték az állomány komfort 

érzetét és csökkentették a balesetek előfordulásának kockázatát. 
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Összegzés 

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

teljesítettük. A féléves és év végi számonkérések alapján az állomány elméleti és gyakorlati 

felkészültsége megfelelő. 

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

tudását helyesen alkalmazta. Alapvető szakmai hiba az ellenőrzések során nem merült fel, a 

kisebb hibák kijavítására intézkedtünk. 

A társzervekkel és munkánkat segítő egyéb szervezetekkel a kapcsolat kiváló. 

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

arculatát. A 2015. évben számos olyan infrastruktúrát érintő beruházás valósult meg, vagy 

indult el, amely kedvezően befolyásolták a tűzvédelmi viszonyokat, a lakhatási 

körülményeket, vagy az ipari területek felzárkózását, fejlesztését. Ferencvárosban több út és 

tér felújítása történt meg, javítva ezzel a közlekedés feltételrendszerét, javult a tűzoltó 

vízforrások megközelíthetősége, és az oltóvíz felhasználásának lehetősége.  

Sajnálatos módon az anyagi viszonyok 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, továbbá a lakótelepeken a beépített tűzvédelmi berendezések 

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

alkalmazása negatívan befolyásolják a tűzvédelmi helyzetet. Továbbra is problémát okoz a 

bontásra ítélt lakóházakban, erdős részeken és aluljárókban élők életvitele, amely esetenként 

potenciális (tűz) veszélyt jelent. 

 

III. A 2016. ÉV TERVEZETT FELADATAI 

A legfontosabb feladat a továbbiakban is, 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. 

Feladataink sorában továbbra is elsődleges a szakmai alaptevékenységünk – a tűzoltás és a 

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 vezetői állomány ellenőrző számon kérő tevékenységének következetességét. 

Célunk: 

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

környezetük védelme érdekében, 

- a CO mérgezéses értelmetlen balesetek teljes kivédése, 

- 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, 

- járműparkunkat tovább újítani, 
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- a laktanyánk élhetőbb, hatékonyabb kialakítását megoldani, 

- az állomány létbiztonság-érzetét növelni, 

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

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

magatartási szabályokat, valamint betartatni a biztonságuk megőrzése érdekében. 

Kollégáimmal állunk mindig a lakosság rendelkezésére, örömmel tárjuk Önök elé a szakmai 

tapasztalatunkat, a köz javát szolgálva. 

 

Budapest, 2016. április 20. 

 

 

Karas János tű. alezredes s.k. 

tűzoltóparancsnok 


