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       Iktató szám: 99/2014. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére 

 

Tárgy:  Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-
pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság 2013. évi tevékenységéről 

Előterjesztő:    Dr. Bácskai János polgármester 

Készítette:    dr. Enyedi Mária, Jogi és Pályázati Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:  VVKB 2014. május 14. 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Székelyhidi Lívia s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   
Határozat  normatív 

  hatósági 
 X egyéb 

 
 
A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 
 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

 
  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



2 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
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 Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségének vezetője és a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka a 
mellékelt beszámolót nyújtotta be a IX. kerülettel kapcsolatos 2012. évi tevékenységéről. 
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg és az alábbi határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
 
Budapest, 2014. május 8. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

dr. Bácskai János s.k. 
     polgármester 

 
 

Határozati javaslat: 
 
 
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 
és a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság IX. kerülettel kapcsolatos 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját. 
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester 
Határid ő: 2014. május 15.  
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Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
 
H-1081 Budapest, Dologház utca 1. �: 1443 Budapest, Pf.: 154. 

Tel: (36-1) 459-2324   Fax:  (36-1) 459-2457    e-mail: kozeppest@tuzoltosagbp.hu 
 
 
 

Szám: 463-1/2014/KPÁLT. 
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A IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
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Tűzoltási Szakterület 
 
A IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságról: 
 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, 
IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága a Vágóhíd utca 11-13 alatt található. (1097 
Budapest, Vágóhíd utca 11-13, telefon: 06-1-459-2309, parancsnoka: Karas János tű. 
alezredes). 

A kétszintes laktanyaépület 1969. évben került átadásra, 4285 m2-en helyezkedik el, hasznos 
alapterülete 1740 m2. 

A IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon jelenleg három szervezeti egység kap 
otthont, a IX. kerületi hivatásos tűzoltókon kívül a Készenléti Egészségügyi Szolgálat 
(IX/Doktor Szolgálat) 10 fővel és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz tartozó 
Katasztrófavédelmi Mobil Labor (KML) 14 fővel. 

A IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon 54 fő lát el készenléti szolgálatot a három 
szolgálati csoportban, ezen kívül 4 fő hivatali munkarendben dolgozik (tűzoltóparancsnok, 
parancsnok-helyettes, műszaki-biztonsági [munkavédelmi] tiszt, katasztrófavédelmi 
megbízott). 

A laktanya alapvetően észak-déli fekvésű, a kerület szempontjából viszonylag frekventált 
helyen van. 

A kétszintes laktanyaépület korának megfelelő állapotban van, az épület külső homlokzata és 
az épület belső állapota egyaránt magán hordják a Testület szűkös anyagi erőforrásainak 
jegyeit. 

 

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: 

MEM-957 forgalmi rendszámú Mercedes TLF 1000-es tűzoltó gépjárműfecskendő. 
GRY-046 frsz-ú Mercedes TLF 4000-es tűzoltó gépjárműfecskendő 
 

1 db speciális jármű: 
JLF-860 forgalmi rendszámú Nissan Terrano Készenléti egészségügyi jármű 
(együttműködési megállapodás értelmében, 24 órában mentőorvos vonul rajta.) 
 

1 db tömlőszállító különleges szer: 
GPU-327 forgalmi rendszámú Mercedes 1124 típusú gépjármű, amely ugyan használt  
állapotban került Tűzoltó parancsnokságunkra a 2013. évben, viszont életkorát 
tekintve lényegesen fiatalabb és korszerűbb mint a korábban általunk használt IFA 
WL50  
típusú tömlőszállító különleges szerek (AYA-838 és AYA-890), melyek életkora  
egyenként 35 év feletti volt. 
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1 db szivattyúszállító utánfutó (átemelő szivattyúk és felszerelések szállítására): 
XPT-322 forgalmi rendszámú szivattyúszállító utánfutó 
A szervezeti felépítés szerint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

alárendeltségébe tartozik a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség (kirendeltségvezető: 
Géczi Béla tűzoltó ezredes). A kirendeltség alárendeltségében a Ferencvárosi Tűzőrség, IX. 
kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság kibővült feladatrendszerben végzi tevékenységét 
(parancsnoka: Karas János tűzoltó alezredes).  

 

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.  

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 
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 2013. évben 528 riasztás történt.  
 
Műszaki Mentés: 264 
Tűzeset:  264 
Esemény jellege: Esemény száma: 
Beavatkozást igénylő: 304 
Kiérkezés előtt felszámolt: 56 
Téves jelzés: 159 
Szándékosan megtévesztő jelzés: 5 
Utólagos tűz: 4 
Összesen: 528 

 
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. 
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Az alábbi táblázat a kerületi szerek vonulásait mutatja be: 
Szer megnevezése: 
 

Saját kerületbe: 
 

Más kerületbe: 
 

Összes 
vonulás: 

IX/1-es 263 108 371 
IX/2-es 150 134 284 
IX/tömlő 0 0 0 
IX/doktor: 35 460 495 

Összesen: 448 702 1150 
 
IX. kerületbe összesen 906 különböző szer volt riasztva a 2013-as évben. 
 

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 gyakorlatok közül a 
begyakorló gyakorlat az, amelyik az állomány kiképzésében a legnagyobb szerepet játssza. 
Az 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.  
 
Összes gyakorlati helyszín:  

Metró Kálvin téri megálló, Metró Határ úti megálló, Zwack Zrt., Budapesti 
Húsnagyker Közös Vállalat, Kallos Cosmetics Kft, Altox-Chem Kft., Vinyl Kft., 
Depochem Kft., Respirátor Zrt., Polifoam Kft, CF Pharma Gyógyszergyártó Kft., 
Ubichem Kutató Kft., Merényi Gusztáv Kórház 

 
Egyéb gyakorlatok, bemutatók: 

Az év során különböző, az FKI 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. A tűzoltó munkához 
elengedhetetlen a megfelelő fizikai állapot, melyhez jó alapot nyújt a laktanyában található 
kondicionáló terem. 
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Polgári Védelmi Szakterület 
 

Közbiztonsági referens: 
 

A IX kerületben Farkas Csaba közbiztonsági referens a megváltozott jogszabályi 
háttér miatt távozott a posztjáról 2013. február 01-vel. Az új közbiztonsági referens Rácz 
László István úr március 01-vel került kinevezésre a Ferencvárosi Közterület-felügyelet 
állományából. Vele az óta folyamatos, rendszeres a kapcsolattartás.  

Havi rendszerességgel megtartásra kerülő kirendeltség-vezetői értekezleten, meghívás 
alapján, illetve a számukra szervezett felkészítéseken részt vesz. A közbiztonsági referensek 
számára kötelező jelleggel előírt OKJ-s tanfolyamra ősszel került beiskolázásra, amelyet 
sikeresen el is végzett.  
A referens e-mailben minden szükséges dokumentumot megkap, ami a munkájához szükséges 
(Jegyzet és jogszabálygyűjtemény, felhívás adatszolgáltatásra, adategyeztető lap), a feladatok 
sikeres végrehajtása érdekében személyesen, telefonon rendszeres és folyamatos az 
információ csere.  

Tervek: 

Januárban elkészült és jóváhagyásra került a kerületi polgári védelmi szervezetek 
Megalakítási Terve. 

Július 9-én IX. kerület HVB Elnöke jóváhagyta a kerületi Polgármester által elkészített 
Veszélyelhárítási tervet. E terv mellékleteként szintén elkészültek az Árvízvédekezési, és a 
Kitelepítési Tervek. 

Szeptember hónapban felülvizsgáltuk a kerületünkben lévő kockázati helyszíneket, 
veszélyeztető hatásokat és a Polgármester úr ennek alapján nem javasolta a kerület I. 
besorolásának megváltoztatását. 

A IX. kerület Külső Védelmi Terv tervezete elkészült novemberre, melyet az érintett 
szervezetek és a hatóságok számára véleményezésre megküldtük. 

 

Árvízvédelmi feladatok: 

• február 01-én Kvassay Zsilip árvízvédelmi bejárása az FCSM-mel, 
közbiztonsági referenssel; 

• április 25-én és május 09-én FCSM + HVB Illatos árok bejárása; 

• júniusi árvízvédelmi feladatok végrehajtása, közreműködés a védekezésben a 
kerületben, illetve a Margitszigeten; 

• október 03-án FCSM-mel és a Budapest Főváros Önkormányzattal közösen 
árvízi védvonal bejáráson vettünk részt; 

• október 18-án FCSM-mel közösen Illatos árok bejárása. 

A bejárások során megállapítottuk, hogy a Csatornázási Művek szakemberei és a 
kerületi önkormányzat a szükséges karbantartásokat, javításokat elvégezték, a védvonal és 
vízelvezető állapota megfelelő. Azonnali intézkedést igénylő helyzetet nem tapasztaltunk. 
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Lakossági Riasztó Végpontok ellenőrzése (szirénapróba): 

Május 28-29-30-án a morgató-próba végett végigjártuk a nyilvántartás szerinti, 
kerületben található 28 db szirénát. A szirénák közül 3 db sziréna leszerelésre került, a Mo-
La-Ri rendszer kiépítése miatt (az új típusú szirénák felszerelésre kerültek). 4 db sziréna 
különféle okok miatt nem működött. 1 db sziréna, a volt HERZ Szalámigyár felszámolása 
miatt leszerelésre került. A Bontási engedélyben meghatározásra került, hogy a tulajdonosnak 
azt vissza kell telepíteni-e, de ez még nem történt meg. 1 db szirénát, a Ferencvárosi Rendező 
pályaudvar (Keleti rendező) területére telepíttetett nem találtuk elő. Így összesen 23 db 
sziréna került ellenőrzésre, amelyből 19 db volt működőképes, ahol a morgatópróba sikeresen 
végrehajtásra is került. A 4 db nem működő sziréna rendbetételét, karbantartását az 
Önkormányzat külső kivitelező megbízásával december végéig végrehajtotta, így 
jelenleg mind a 23 szirénánk működőképes. A hiányzó 2 db előkerítésére, felszerelésére az 
önkormányzat szintén megtette a megfelelő lépéseket. 
 
PV szervezetek: 

Az új közbiztonsági referens szakmai támogatásunkkal március hónapban megkezdte 
a pv. szervezetek megalakítását.  
 
Települési polgári védelmi szervezetek jelenlegi feltöltöttsége: 
Kerület Javasolt létszám Tényleges létszám %-os arány 
IX.  548 504 (jogerős) 92 % 

 
Települési polgári védelmi szervezetek technikai eszközlebiztosítás: 
Kerület Eszközök (db) Megjegyzés 
IX.  27 - 

 
Életvédelmi létesítmények: 
 
350 m2 alatti óvóhelyek kataszterből való törlés: 
 

kerület 350 m2 alatti óvóhelyek száma Tényleges törlések száma %-os arány 
IX.  197 120 61 

 
Az Óvóhely Kataszter az Önkormányzatnál a Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és 

Felújítási Iroda munkatársai kezelik, a megszüntető határozatok kiadását folyamatosan hajtják 
végre. A 350 m2 alatti óvóhelyek megszüntető határozatainak kiadása előtt, az éppen sorra 
kerülő óvóhelyet felmérik, a felmérés adatait egyeztetik a kataszterben lévő adatokkal, és ezt 
követően adják ki a megszüntető határozatot (melyet számunkra is megküldenek). Majd a 
jogszabályokban rögzített fellebbezési határidőt kivárva, megvárják a jogerőre emelkedés 
határidejét, majd a jogerőre emelkedésről is írásban tájékoztatnak bennünket. 
 
Kiképzés, felkészítés – lakossági: 

Március hónaptól közreműködtünk a hagyományosan a Közép-pesti Kirendeltség alá 
tartozó kerületek együttesen megtartásra kerülő kerületi szintű Katasztrófavédelmi Ifjúsági 
Verseny megszervezésében, amely április 12-én lebonyolításra is került a X. kerületi 
MERKAPT sportpályán. A közös szervezés révén lehetőség van a rendezvény magasabb 
színvonalú végrehajtására. 
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Kerületi csapataink részt vettek az Orczy kertben megrendezésre került fővárosi 
versenyen is, illetve a IX. kerületi HTP állománya közreműködött a verseny lebonyolításában 
április 18-án. 

Április 12-én került sor az Ifjúsági versenyt követően a kerületi Önkormányzat, 
Kormányhivatal és a Rendőrkapitányság állományaiból összeállított csapatok Senior 
versenyére, ahol a csapatok játékos formában adtak számot a katasztrófavédelemmel 
összefüggő kérdésekre, feladatokra. 

2013. november 27-én a kerületi Külső Védelmi Gyakorlat végrehajtása kapcsán 
megtörtént a kerületi Operatív Törzs felkészítése. 

Felmérésre kerültek a lakosság ellátásában igénybe vehető kerületi főzőkonyhák. 
 
Belterületi fasorok ellenőrzése: 

Az ellenőrzések keretében, a karbantartási, fenntartási tevékenységgel megbízott cég 
szakembereivel 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 továbbiakban is a Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokság szerei távolítják el műszaki mentés keretében, állampolgári bejelentés 
alapján. Az ellenőrzésbe bevont szervek:  

• FESZOFE Kht. (Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kht.) 
• IX. kerületi önkormányzat (közbiztonsági referens) 
• GARDEN Kft. 
 

Belterületi vízelvezető rendszerek, árvízi védművek: 
 A kerületünkben található Illatos árok Fővárosi Önkormányzati tulajdonú és a 
Fővárosi Csatornázási Művek (a továbbiakban: FCsM) kezelésében van. A terület bejárását 
2013. évben is végrehajtottuk az 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.) 
 
Együttműködés más szervekkel, szervezetekkel 

A HTP együttműködése a Ferencvárosi Önkormányzattal, Polgármesteri Hivatallal, 
ezen belül a Ferencvárosi Közterület-felügyelettel, a FESZOFE Kft-vel, a Kormányhivatallal, 
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a HVB-vel, a kerületi Rendőrkapitánysággal, a Népegészségügyi Intézettel, a Vöröskereszttel 
nagyon jó. S ez nemcsak általános kijelentés, mert a kerületünkben bekövetkezett rendkívüli 
események során végrehajtásra került feladatok során ez mind bizonyítást nyert: az 
együttműködők közötti gyors tájékoztatás, a feladatok végrehajtásának összehangolása, mind 
megkönnyítették a lakosság érdekében kifejtett munkánkat és az így szerzett tapasztalatok, 
melyek nem feltétlenül mindig csak pozitívak, egyre összehangoltabbá, hatékonyabbá teszik 
az elkövetkezendő együtt végrehajtandó feladatokat. 

Nagyon jó szintén az együttműködés a kirendeltségünkhöz tartozó másik öt kerületben 
dolgozó kollégáinkkal, akikkel összehangoltan, egységesen igyekszünk a kapott feladatokat 
végrehajtani, egyre rutinosabb a nagyobb események (pl. Orczy kerti bomba) lekezelésében 
történő együttműködés, vagy a katasztrófavédelmi ifjúsági verseny és az ehhez kapcsolódó 
senior verseny magas szintű megszervezése. 
 
HVB ülések a IX. kerületben: 
F. Időpont Napirend 

1. 
2013. 01. 28.  
Rendkívüli ülés 

Az új Kerületi Védelmi Bizottság alakuló Ülése. 

2. 
2013. 01. 31.  
Rendkívüli ülés 

A kialakult rendkívüli hóhelyzet miatt jelentkező feladatok 
tisztázása és végrehajtása kapcsán. 

3. 2013. április 26. 

Az új HVB megalakulásának tapasztalatai; HVB 2013. évi 
munkatervének elfogadása. 

A kerület tekintetében az aktuális és várható árvízvédelmi helyzetről 
tájékoztatás. 

Munkacsoportok helyzetéről szóló tájékoztatás. 

4. 2013. október 15. 

A HVB SZMR módosítása. 
A HVB Elnök beszámolója a 2013. évi feladatok időarányos 
végrehajtásáról. 
Felkészülés a téli rendkívüli időjárási helyzet következményeinek 
felszámolásra. 
A 2013. október 10-i gyakorlat értékelése.  

 
Események: 

Január 14-én rendkívüli téli időjárásra (hidegre + hóhelyzetre) tekintettel pontosításra 
került a IX. kerület Hajléktalan ellátási terve, a kerületi befogadó helyek és nappali 
melegedők adatai. Részt vettünk és tájékoztatást adtunk a várható helyzetről a 01. 31-i 
rendkívüli VÉB ülésen. Két hétig naponta nyomon követtük a kialakult helyzetet, ahol 
szükséges volt beavatkoztunk. A körültekintő felkészülésnek köszönhetően kerületünkben 
nem következett be fagyhalál. A rendkívüli hóesés, hófúvás miatt szükségvárakozó helyek 
kerültek felmérésre, ahol az utakon rekedt autók teherautók félreállhattak, személyzetük 
meghúzódhatott, míg elhárult a veszélyezettség. Közreműködtünk az ellátásuk 
megszervezésében.  

Supervisori ellenőrzéseket hajtottunk végre a kerületi Népegészségügyi Intézettel a 
befogadó- és melegedőhelyeken. Az év végi rendkívüli téli időjárásra felkészülés keretében ez 
az ellenőrzés újra végrehajtásra kerül október hónapban, ekkor újra pontosításra kerülnek az 
együttműködök adatai. 

2013. évi történelmi árvíz. Az árvízi feladatok végrehajtása során a HTP készenléti 
létszáma 14 főre került feltöltésre, ezen kívül további egy teljes szolgálati csoport (17 fő) vett 
részt minden nap a fővárosi védekezés végrehajtásában. 

Többek között kollégáink dolgoztak a Dagály-strandfürdő-, Margitsziget-, és a Római-
part területén. 
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2013. október 11-én Vaskapu utca – Tinódi utca – Liliom utca által határolt játszótér 

területén ivókút létesítése közben talál II. VH. Repesz gránát miatt 50 m sugarú körben 
ideiglenes, lakossági kitelepítésre került sor. 

 
 Az Orczy-kertben folyó építkezési munkálatok közben egy több mint száz 
kilogrammos, II. Világháborús szovjet betonromboló gránátot találtak november 21-én. A 
bomba kapcsán 100 m-es sugarú körben érintett lakossággal és intézményekkel kapcsolatos 
lakosságvédelmi feladatok végrehajtására került sor. 
 
Közösségi szolgálat 
 

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4) bekezdése 
alapján előírt közösségi szolgálat teljesítésének érdekében a 2013/14-es tanév során a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szabályozása, illetve a tanuló ifjúság közösségi 
szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről szóló 21/2012. számú BM OKF 
Főigazgatói utasítás alapján az alább felsorolt hét, a IX. kerületben működő középfokú 
tanintézménnyel kötött együttműködést: A hét intézmény tanulóinak a közösségi szolgálat 
teljesítésének helyszíne a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság: 

 
Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 
Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola 
Harsányi János Szakközépiskola és Szakiskola 
KIK Budapest Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola 
Lónyai utcai Református Gimnázium és Kollégium  
Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szakközépiskola  
 

A hét intézmény tanulóinak a közösségi szolgálat teljesítésének helyszíne a IX. 
kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság. Itt mielőtt a szolgálat teljesítést megkezdenék az 
első  három órában munkavédelmi oktatásban részesülnek, ismertetik Velük a Parancsnokság 
működési rendjét és egy általános képet kapnak a katasztrófavédelem helyéről, szerepéről, 
feladatrendszeréről. 

Ez követően különféle munkafeladatokat kapnak, melyek kivitelezését megnehezítik 
az ehhez szükséges anyagok és eszközök szűkös mennyisége, illetve beszerzési nehézsége. 

 
Tavaly az iskolák közül a szolgálat teljesítését csak a Szily Kálmán Szakközépiskola 

kezdte meg. A november 27-i részleges KVT gyakorlat során a Szakközépiskolában, a 
közösségi szolgálatra jelentkezett diákokkal, befogadó hely kialakítására került sor, illetve 
elzárkózás imitálására. A feladat végrehajtását remekül megoldották, így 2 óra lett számunkra 
jóváírva. 
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Sajtó tevékenység: 
 

Fokozott figyelmet fordítunk a helyi médiában történő megjelenésre. A lakosság 
számára fontos tájékoztató anyagok, így a kerületben található SEVESO felső küszöbös 
VINYL Vegyipari Kft. profil bővítése miatt, a már meglévő Biztonsági Jelentésének 
nyilvános, módosító jelentése, a Hirdetmény és a Közmeghallgatás időpontja. 

Megjelentetésre kerület a mustgáz, a szénmonoxid veszélyeire való figyelem 
felhívás, az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésével kapcsolatos tájékoztató anyag. 

A nyári  Hőségriadóval kapcsolatosan is több tájékoztató anyag került 
megjelentetésre („Általános tudnivalók hőség idején” ismeretterjesztő anyag, a IX. kerületben 
található „Ivókutak” és a Légkondicionált objektumok” listája). 

Megjelentetésre kerültek a kerületben történt nagyobb eseményekről (Gát utca 7. szám 
alatti épület pince tüze, az Orczy-kertben folyó építkezési munkálatok közben talált, egy 
több mint száz kilogrammos, II. Világháborús szovjet betonromboló gránát) készített 
összefoglaló tájékoztatások. 
 A júniusi árvíznél megjelentetett sajtóanyagok az árvízi védekezés felkészülés 
kapcsán a HVB feladatairól, a megalakított vezetési pontot helyéről, elérhetőségeiről 
tájékoztatta a lakosságot. A tájékoztató anyag tartalmazta az árvízi védekezésre 
önkénteseként résztvevők jelentkezésével kapcsolatos tudnivalókat, illetve a felajánlásokhoz 
szükséges információkat.  

Természetesen pozitív témájú cikkek is megjelentek, mint például „Hazámat 
szolgálom” címmel a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományának jutalmazása 
az egész évben a lakosság érdekében végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként, vagy az 
árvízi védekezés során végzett kiemelkedő munkájukért, „Elismerő Oklevél”-ben részesítette 
2013. július 29-én Dr. Bácskai János polgármester úr Karas János tű. őrnagy (IX. kerületi 
HTP. Pk.) és Rácz László István közbiztonsági referens urakat. 

Jó hírként jelent meg, hogy a FESZOFE Kft., akinek többek között a kerület 
közterületeinek karbantartása, felügyelete is feladata új hókotró eszközt szerzett be, amely 
nemcsak a téli rendkívüli időjárás következményeinek felszámolásában, hanem a nyári 
rendkívüli hőség következményeinek csökkentésében - egy locsoló-berendezést lehet 
ráilleszteni - tud segítséget nyújtani. 

A fenti írott sajtóban megjelentett cikkek, megjelentetésre kerültek Ferencváros 
honlapján is. 

A 9-es TV több riportfilmet készített és vetített le a Biztonsági Zóna című 
műsorukban. Ezek témája: a tűzoltóság munkájának, parancsnokának bemutatása, az árvízi 
védekezés feladatainak megismertetése a lakossággal, illetve a bomba kapcsán kitelepített 
lakossággal kapcsolatos feladatok bemutatása (értesítés, elhelyezése, ellátás, visszatelepítés) a 
bomba hatástalanítása, az együttműködők munkájának bemutatása). 
Természetesen ezek a filmek is a világhálón, és a honlapon keresztül is megtekinthetők 
 
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. 
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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. 
 
Veszélyes üzemek szakterülettel kapcsolatosan megszerveztük. Illetve közreműködtünk 
az alábbi szemlék, gyakorlatok végrehajtásában: 
Szeptember 27-én az Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Kirendeltség 
(továbbiakban: FKI KpKvK.) Iparbiztonsági Felügyelője által szervezett SKET-tel 
kapcsolatos helyszíni szemlén, a Kallos Kft.-nél.  
Október 11-én részt vettünk a FKI KpKvK. Iparbiztonsági Felügyelőjével együtt, a Linde Gáz 
Belső Védelmi Terv gyakorlatán (SEVESO alsó küszöbös). 
Október 24-én részt vettünk a FKI KpKvK. Iparbiztonsági Felügyelőjével együtt, CF Pharma 
Belső Védelmi Terv gyakorlatán (SEVESO alsó küszöbös). 
Október 25-én részt vettünk a FKI KpKvK. Iparbiztonsági Felügyelőjével együtt, a VINYL 
Kft. Belső Védelmi Terv gyakorlat (SEVESO felső küszöbös). 
November 07-én FKI KpKvK. Iparbiztonsági Felügyelője által szervezett SKET-tel 
kapcsolatos helyszíni szemlén, Bp-i Húsnagykereskedelmi Vállalatnál. 
November 20-án részt vettünk FKI által szervezett komplex ellenőrzésen a CF Pharma Kft.-
nél. 
November 27-én a megszervezésünkben részleges KVT gyakorlat került végrehajtásra. A 
gyakorlat során a Szily Kálmán Szakközépiskolában a közösségi szolgálatra jelentkezett 
diákokkal, befogadó hely kialakítására került sor, illetve elzárkózás imitálására. 
November 28-án részt vettünk FKI által szervezett komplex ellenőrzésen, a VINYL Kft.-nél. 
December 10-én részt vettünk a FKI KpKvK. Iparbiztonsági Felügyelőjével együtt 
Variachem Kft. Belső Védelmi Terv gyakorlatán (SEVESO felső küszöbös). 
 
 
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. 
 
A kerületben az év folyamán veszélyes anyagokkal kapcsolatosan előforduló balesetek: 
Veszélyes üzemmel kapcsolatosan: nem volt 
Veszélyes áruszállítással kapcsolatosan: nem volt 
Közúti: nem volt 
Vasúti: A Ferencvárosi rendező Pályaudvar területén, rendezés alatt álló vasúti kocsiból több 
esetben 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. 
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Budapest, 2014. május 08. 
 
Melléklet:  1. A parancsnokság által tartott gyakorlatok 2013-ban. 
  
 
Készítette: 
 
 
 
 Karas János s.k. tű. alezredes   
 tűzoltóparancsnok  
 
 
 
Láttam:  

      Géczi Béla tű. ezredes 
  kirendeltségvezető 
 
 
………………………… 
Nagy Béla s.k. tű. alezredes 
  tűzoltósági felügyel
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1. számú melléklet:  
Helyszín: Település, cím Gyakorlat típusa Hónap  Nap óra/perc Vezet ő 

Budapest IX., Kálvin tér 1 (Metró Kálvin 
téri megálló) Helyismereti gyakorlat 2 4 9:00 Parancsnok 

Budapest IX., Kálvin tér 1 (Metró Kálvin 
téri megálló ) Helyismereti gyakorlat 2 5 9:00 Parancsnok 

Budapest IX., Kálvin tér 1 (Metró Kálvin 
téri megálló ) Helyismereti gyakorlat 2 6 9:00 Parancsnok 
Budapest IX., Soroksári út 26 (Zwack Zrt.) Helyismereti gyakorlat 2 18 9:00 Parancsnok 
Budapest IX., Soroksári út 26 (Zwack Zrt.) Helyismereti gyakorlat 2 19 9:00 Parancsnok 
Budapest IX., Soroksári út 26 (Zwack Zrt.) Helyismereti gyakorlat 2 20 9:00 Parancsnok 

Budapest IX., Kálvin tér 1 (Metró Kálvin 
téri megálló ) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 2 26 23:30 Parancsnok 

Budapest IX., Kálvin tér 1 (Metró Kálvin 
téri megálló ) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 2 27 23:30 Parancsnok 

Budapest IX., Kálvin tér 1 (Metró Kálvin 
téri megálló ) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 2 28 23:30 Parancsnok 

Budapest IX., Soroksári út 58 (Budapesti 
Húsnagyker Közös Vállalat) Ellenőrző gyakorlat 3 11 9:00 Tűzoltósági felügyelő 

Budapest IX., Soroksári út 58 (Budapesti 
Húsnagyker Közös Vállalat) Ellenőrző gyakorlat 3 12 9:00 Tűzoltósági felügyelő 

Budapest IX., Soroksári út 58 (Budapesti 
Húsnagyker Közös Vállalat) Ellenőrző gyakorlat 3 13 9:00 Tűzoltósági felügyelő 

Budapest IX., Soroksári út 164 (Kallos 
Cosmetics Kft.) Helyismereti gyakorlat 3 18 9:00 Parancsnok 

Budapest IX., Soroksári út 164 (Kallos 
Cosmetics Kft.) Helyismereti gyakorlat 3 19 9:00 Parancsnok 

Budapest IX., Soroksári út 164 (Kallos 
Cosmetics Kft.) Helyismereti gyakorlat 3 20 9:00 Parancsnok 

Budapest IX., Soroksári út 58 (Budapesti 
Húsnagyker Közös Vállalat) Ellenőrző gyakorlat 3 25 9:00 Tűzoltósági felügyelő 

Budapest IX., Soroksári út 58 (Budapesti 
Húsnagyker Közös Vállalat) Ellenőrző gyakorlat 3 26 9:00 Tűzoltósági felügyelő 

Budapest IX., Illatos út 19-23 (Altox-Chem 
Kft.) helyismereti gyakorlat 4 15 9:30 szolgálatparancsnok 

Budapest IX., Illatos út 19-23 (Altox-Chem 
Kft.) helyismereti gyakorlat 4 16 9:30 szolgálatparancsnok 

Budapest IX., Illatos út 19-23 (Altox-Chem 
Kft.) helyismereti gyakorlat 4 17 9:30 szolgálatparancsnok 

Budapest IX., Illatos út 19-23 (Altox-Chem 
Kft.) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 4 22 9:30 szolgálatparancsnok 

Budapest IX., Illatos út 19-23 (Altox-Chem 
Kft.) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 4 23 9:30 szolgálatparancsnok 

Budapest IX., Illatos út 19-23 (Altox-Chem 
Kft.) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 4 24 9:30 szolgálatparancsnok 

Budapest IX., Határ út 1 (Metró Határ úti 
megálló) helyismereti gyakorlat 5 27 9:00 szolgálatparancsnok 

Budapest IX., Határ út 1 (Metró Határ úti 
megálló) helyismereti gyakorlat 5 28 9:00 szolgálatparancsnok 

Budapest IX., Határ út 1 (Metró Határ úti 
megálló) helyismereti gyakorlat 5 29 9:00 szolgálatparancsnok 
Budapest IX., Illatos út 19-23 (Vinyl Kft.) Helyismereti gyakorlat 6 10 9:00 Parancsnok 
Budapest IX., Illatos út 19-23 (Vinyl Kft.) Helyismereti gyakorlat 6 11 9:00 Parancsnok 
Budapest IX., Illatos út 19-23 (Vinyl Kft.) Helyismereti gyakorlat 6 12 9:00 Parancsnok 
Budapest IX., Illatos út 19-23 (Vinyl kft) helyismereti gyakorlat 6 17 9:00 szolgálatparancsnok 

Budapest IX., Haller utca 29 (Gottsegen 
György Kardiológiai Intézet ) helyismereti gyakorlat 6 17 9:00 szolgálatparancsnok 
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Budapest IX., Haller utca 29 (Gottsegen 
György Kardiológiai Intézet ) helyismereti gyakorlat 6 17 9:00 szolgálatparancsnok 
Budapest IX., Illatos út 19-23 (Vinyl Kft) helyismereti gyakorlat 6 18 9:00 szolgálatparancsnok 
Budapest IX., Illatos út 19-23 (Vinyl Kft) helyismereti gyakorlat 6 19 9:00 szolgálatparancsnok 

Budapest IX., Haller utca 29 (Gottsegen 
György Kardiológiai Intézet ) helyismereti gyakorlat 6 30 9:00 szolgálatparancsnok 
Budapest IX., Kén utca 5 (Depochem Kft.) Helyismereti gyakorlat 7 15 9:00 Parancsnok 
Budapest IX., Kén utca 5 (Depochem Kft.) Helyismereti gyakorlat 7 16 9:00 Parancsnok 
Budapest IX., Kén utca 5 (Depochem Kft.) Helyismereti gyakorlat 7 17 9:00 Parancsnok 

Budapest IX., Illatos út 19-23 (Vinyl Kft.) 
szituációs begyakorló 
gyakorlat 7 22 9:00 Parancsnok 

Budapest IX., Illatos út 19-23 (Vinyl Kft.) 
szituációs begyakorló 
gyakorlat 7 23 9:00 Parancsnok 

Budapest IX., Illatos út 19-23 (Vinyl Kft.) 
szituációs begyakorló 
gyakorlat 7 24 9:00 Parancsnok 

Budapest IX., Illatos út 9 (Respirátor Zrt.) Helyismereti gyakorlat 8 12 9:00 Parancsnok 
Budapest IX., Illatos út 9 (Respirátor Zrt.) Helyismereti gyakorlat 8 13 9:00 Parancsnok 
Budapest IX., Illatos út 9 (Respirátor Zrt.) Helyismereti gyakorlat 8 14 9:00 Parancsnok 

Budapest IX., Illatos út 19-23 (Vinyl Kft) 
szituációs begyakorló 
gyakorlat 9 11 11:00 szolgálatparancsnok 

Budapest IX., Illatos út 19-23 (Vinyl Kft) 
szituációs begyakorló 
gyakorlat 9 12 11:00 szolgálatparancsnok 

Budapest IX., Illatos út 19-23 (Vinyl Kft) 
szituációs begyakorló 
gyakorlat 9 13 11:00 szolgálatparancsnok 

Budapest IX., Táblás utca 32 (Polifoam 
Kft) helyismereti gyakorlat 9 16 9:00 szolgálatparancsnok 

Budapest IX., Táblás utca 32 (Polifoam 
Kft) helyismereti gyakorlat 9 17 9:00 szolgálatparancsnok 

Budapest IX., Táblás utca 32 (Polifoam 
Kft) helyismereti gyakorlat 9 18 9:00 szolgálatparancsnok 

Budapest IX., Kén utca 5 (CF Pharma 
Gyógyszergyártó Kft.) helyismereti gyakorlat 9 25 9:00 szolgálatparancsnok 

Budapest IX., Kén utca 5 (CF Pharma 
Gyógyszergyártó Kft.) helyismereti gyakorlat 9 26 9:00 szolgálatparancsnok 

Budapest IX., Kén utca 5 (CF Pharma 
Gyógyszergyártó Kft.) helyismereti gyakorlat 9 27 9:00 szolgálatparancsnok 

Budapest IX., Táblás utca 32 (Polifoam 
Kft.) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 10 7 9:00 szolgálatparancsnok 

Budapest IX., Táblás utca 32 (Polifoam 
Kft.) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 10 8 9:00 szolgálatparancsnok 

Budapest IX., Táblás utca 32 (Polifoam 
Kft.) 

szituációs begyakorló 
gyakorlat 10 9 9:00 szolgálatparancsnok 

Budapest IX., Illatos út 33 (Ubichem 
Kutató Kft.) Ellenőrző gyakorlat 10 28 19:00 Tűzoltósági felügyelő 

Budapest IX., Illatos út 33 (Ubichem 
Kutató Kft.) Ellenőrző gyakorlat 10 29 19:00 Tűzoltósági felügyelő 

Budapest IX., Illatos út 33 (Ubichem 
Kutató Kft.) Ellenőrző gyakorlat 10 30 19:00 Tűzoltósági felügyelő 

Budapest IX., Gyáli út 17-19 (Merényi 
Gusztáv Kórház) helyismereti gyakorlat 11 11 9:00 szolgálatparancsnok 

Budapest IX., Gyáli út 17-19 (Merényi 
Gusztáv Kórház) helyismereti gyakorlat 11 20 10:00 szolgálatparancsnok 

Budapest IX., Gyáli út 17-19 (Merényi 
Gusztáv Kórház) helyismereti gyakorlat 11 21 10:00 szolgálatparancsnok 

Budapest IX., Gyáli út 17-19. (Merényi 
Gusztáv Kórház) helyismereti gyakorlat 11 22 13:00 szolgálatparancsnok 

Budapest IX., Illatos út 33 (Ubichem 
Pharma Services Kft.) ellenőrző gyakorlat 11 26 22:00 parancsnok 
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