
FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KÖZÉP-PESTI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

szám:

Jóváhagyom:

Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató

BESZÁMOLÓ

a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

IX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

2021. évi tevékenységéről

Felterjesztem: Készítette:

............................................................ ............................................................
Géczi Béla tű. ezredes
kirendeltség-vezető

Karas János tű. alezredes
tűzoltó-parancsnok



2

BEVEZETÉS

2012. január 1-jén hatályba lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban:
katasztrófavédelmi törvény), mely szerint a katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés
egységes irányítása állami feladat. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: tűzvédelmi 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 helyi szervei a katasztrófavédelmi kirendeltségek,
és az azok alatt működő hivatásos tűzoltó-parancsnokságok. 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 Tűzoltó-parancsnokság, a IX. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság (a továbbiakban: IX. kerületi HTP), a X. kerületi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság és a Belvárosi Katasztrófavédelmi Őrs.

A IX. kerületi 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. 2021. ÉV LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI

Legfontosabb feladatunk, hogy minden körülmények között fenntartsuk a lakosság
biztonságát.

A 2021. év kiemelt feladata volt elsődleges szakmai alaptevékenységünk, a tűzoltás és a
műszaki mentés végzése, valamint az ezt szolgáló háttér biztosítása. Folyamatos célunk a
vonulási készség fenntartása, az állomány szakismeretének, szakmai rutinjának kialakítása,
valamint az eredményesség növelését célzó módszerek felkutatása és alkalmazása. Kiemelt
célként jelent meg az állomány folyamatos képzése, állóképességének növelése, a helyismeret
további fejlesztése.

II. 2021. ÉV ELVÉGZETT FELADATAI

Vezetői, szervező, irányító, koordináló és ellenőrző tevékenység

A Parancsnokságon a munkavégzés tárgyi, szervezeti és személyi feltételei biztosítottak. A
személyi állomány szakmai ismerete és fizikai felkészültsége megfelelő, szabályosan
teljesítette a rá háruló feladatokat.

A FKI első és második féléves vezetői munka- és ellenőrzési tervében megfogalmazott
tervfeladatok teljesültek. A tűzvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei, valamint az egyéb
jogszabályok alapján kidolgozott BM OKF főigazgatói és FKI igazgatói szabályozók,
érvényesülnek a Parancsnokságon, munkánkat a törvényesség betartásával végezzük.

A Parancsnokságon a vezető, irányító és ellenőrző tevékenység rendszeres parancsnoki
jelenléttel, számonkéréssel valósul meg. Kialakult az állománnyal szembeni követelmények
egységes rendszere, erősítettük a szolgálatellátás általános fegyelmét, alaki foglalkozásokat
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tartottunk és az ellenőrzések, számonkérések alkalmával feltárt kisebb hiányosságok, hibák
jövőbeni elkerülése végett rendkívüli oktatásokat, gyakorlatokat szerveztünk.

Szakmai tevékenység

Budapest tűzvédelméért az FKI a felelős, amelynek nélkülözhetetlen részét képezi a IX.
kerületi HTP, mely lelkiismeretes odaadással felel Budapest IX. kerületének, Ferencvárosnak
a tűzbiztonságáért. A kerület középpontjában helyezkedik el laktanyánk, amely
Parancsnokságunk mellett elhelyezést biztosít a Készenléti Egészségügyi Szolgálatnak
(IX/doktor) valamint a Katasztrófavédelmi Mobil Labornak is.

A IX. kerület társadalmi, gazdasági és tűzvédelmi szempontból is változatos képet mutat. A
statisztikai adatok 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 Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzatának következetes és folyamatos együttműködését igénylik.

Ferencváros kiemelt kerületnek számít a fővárosban egyebek mellett tűzvédelmi, és
lakosságvédelmi szempontból is. Találhatóak itt magas- és középmagas épületek, alsó- és
felső küszöbértékű üzemek, magas kockázatú létesítmények, számos lakótelep, új- és régi
lakóparkok, szállodák, egészségügyi intézmények, oktatási intézmények, kórházak,
bevásárlóközpontok, vásárcsarnok, honvédségi-, rendvédelmi létesítmények, metró aluljárók,
vasútállomás, rendező pályaudvar, erdős területek, kisvízfolyás, kutatóközpont stb.

Hatósági szempontból a 2021. évben is számos olyan infrastruktúrát érintő beruházás valósult
meg Ferencvárosban, amely kedvezően befolyásolta a tűzvédelmi viszonyok alakulását. Több
út, illetve tér felújítása történt meg, javítva ezzel a közlekedés feltételrendszerét. Javult a
tűzoltó vízforrások megközelíthetősége, és az oltóvíz felhasználásának lehetősége is.

Tűzoltási és mentési, valamint szolgálatszervezési tevékenység

Készenléti szerek:

A Parancsnokságon rendszeresített készenléti szerek a következők:
2 db gépjárműfecskendő,
1 db doktor autó,
1 db Katasztrófavédelmi Mobil Labor jármű,
1 db tömlőszer.

2021. évi beavatkozások a IX. kerületben és más kerületekben

Az esetek jellege riasztási kategória szerint, a gépjárműfecskendők összes riasztásai:
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Tűzese; 586

Műsz. Men.; 673

Téves j.; 208

Kiérk. előt felsz; 48

Uólagos j.; 9

Tűzese

Műsz. Men.

Téves j.

Kiérk. előt felsz

Uólagos j.

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

Vizsgált kategória Kategóriához tartózó érték
9 (utólagos)

I. 541
II. 4
III. 9
IV. 4
V. 0

CO mérgezés:

Vizsgált kategória Kategóriához tartózó érték
Szénmonoxid mérgezés 0 sérült / 21 riasztás

Vonulási diagram (működési körzet szerint) az előző évekkel összehasonlítva:
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Ferencváros káresetei:
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Egyéb Kiérkezés előt felszámol Beavakozás igénylő

A IX. kerületi HTP riasztási adatai:
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Összes riaszás

Az év legnagyobb kihívása a Covid-19 járvány hatásainak kezelése. A Covid-19 másodlagos
hatása laktanyánk életére a látogatási tilalom (óvodás csoportok, közösségi szolgálatos
diákok), valamint, hogy a tűzoltó egységek szüneteltettek minden olyan külső helyszínes
tevékenységet, amely nem káreset volt.

Nagyon sok cég, szervezet korlátozta a tevékenységét, így a lakosság egy része otthoni
munkára kényszerült. A lezárások hatásaként az otthonok sokkal nagyobb felügyelet alatt
voltak, a közlekedés volumene és minősége is változott, ennek következtében a vonulási
számaink kismértékben csökkentek. A szélsőséges időjárás 2021-ben is sok munkát adott a
tűzoltó egységeknek.

Személyi állomány
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A IX. kerületi HTP létszáma 50 fő vonulós tűzoltó. A törzsállomány ezen felül még 4 főből
áll (tűzoltóparancsnok, parancsnok-helyettes, műszaki-biztonsági tiszt és katasztrófavédelmi
megbízott), akik hivatali munkarendben látnak el szolgálatot.

Képzés, továbbképzés helyzete

A IX. kerületi HTP-n az állomány képzését a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség
által jóváhagyott kiképzési terv alapján végeztük. Az előírt beszámoltatást mindenki sikeresen
teljesítette. A kinevezett gépjárművezetők vezetéstechnikai alapképzésén minden kötelezett
részt vett. A tűz- és munkavédelmi, a kisgépkezelői továbbá a munkavédelmi oktatásokat
megtartottuk. A Covid-19 járvány hatására megnövekedett az E-learning képzések aránya.

A szakmai képzéseket az előírt továbbképzési tematika szerint bonyolítottuk le. A tematikán
felül rendszeresen követjük a vonatkozó szakmai előírásokat is.

Munkavédelmi helyzet

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.

Gyakorlatok tapasztalatai

A Parancsnokság állományának meg kell ismernie a működési területén található jelentősebb
létesítményeket. Az ezt célzó szerelési és helyismereti gyakorlatok a IX. kerületi HTP
kiképzési tervében kerültek ütemezésre.

Az előírt gyakorlatok megtartásának lehetőségeit a Covid-19 járvány korlátozta. A
végrehajtott helyismereti-, begyakorló- és ellenőrző gyakorlatok több alkalommal is
ellenőrzésre kerültek.

Rendszeres kapcsolatot tartunk az alsó és felső küszöbértékű veszélyes üzemekkel, a belső
védelmi tervgyakorlataikon a lehetőségek függvényében részt veszünk.

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 (53 db) terveit folyamatosan naprakészen tartjuk. A vonatkozó
előírások szerint folyamatosan változtatjuk az adatbázist.

Káreseti együttműködés a társszervekkel

A társszervekkel való együttműködés döntő többségében a rendőrséggel és a
mentőszolgálattal valósul meg. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a központi
ügyeleteken keresztül történik az eseményekhez való riasztás, tűzoltói 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 a munkájukat.

Kiemelkedően jó a kapcsolatunk Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatával. Nem csak a vész perceiben, hanem társadalmi rendezvények kapcsán is
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szinte napi kapcsolatban vagyunk. A szakmai munkában nagy segítséget nyújtott az
önkormányzati közbiztonsági referens.

Sajtó tevékenység

Fokozott figyelmet fordítunk a helyi médiában történő megjelenésre. A megjelenések kb.
60%-a kezdeményezésünkre történik. Főbb témák voltak a téli rendkívüli időjárás, a
lakóépületek tűzvédelmi aktualitásai, a kiemelt káresetek, a szén-monoxid veszélyei, a
hőségriadóval, a szabadtéri-, illetve karácsonyfa tüzek megelőzésével kapcsolatos valamint a
MoLaRi-szirénákról szóló tájékoztatás. 2021-ben összesen 23 db megjelenésünk volt a
kerületi újságban, a televízióban és az Önkormányzat honlapján.

Kommunikációs tevékenység, tűzvédelmi felvilágosítás

Az elmúlt év során a COVID-19 járványhelyzet miatt nem volt lehetőségünk részt venni
bemutatókon, melyek egyébként hagyományosan jól szolgálják a szakma népszerűsítését.

Az általános iskolákkal és óvodákkal jó a kapcsolatunk, a szakmák megismerése miatt
közkedvelt a gyerekek körében a ferencvárosi tűzoltólaktanya. Sajnos a járványhelyzetre való
tekintettel 2021-ban nem tudtuk fogadni őket. A tavalyi évben a nagy érdeklődésre számot
tartó gyereknapi „Nyitott szertárkapuk” program szintén a járványhelyzet miatt maradt el.
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Lakosságvédelem

2021 szeptemberében ellenőrzésre kerültek a kerületi lakossági riasztó eszközök, amelyek
üzemképessége biztosított. A kerületben 21 db működőképes sziréna van.

A MoLaRi sziréna 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.) is képes informálni a lakosságot. A kerületben a József Attila Lakótelepen és a
szomszédos ipartelepen kerültek felszerelésre ezek a szirénák, amelyek ellenőrzése minden
hónap első hétfőjén kerül végrehajtásra. A kerületben 12 db MoLaRi sziréna van.

A közösségi szolgálat teljesítése laktanyánkban a járványhelyzet miatt tavaly korlátozva
valósulhatott meg, bár szolgálatra több iskolából is jelentkeztek tanulók. A szolgálat
teljesítése során arra törekszünk, hogy a tanulók bevonásra kerüljenek a mindennapi
tevékenységünkbe, megismertetve velük a hivatásos szolgálat alapvető értékeit, valamint
elősegítve a szakemberekkel való személyes kapcsolatok kialakítását. A közösségi szolgálatot
teljesítő tanulók részére mentort biztosítunk, aki segíti a résztvevőket a szakmai ismeretek
megismerésében és a kapcsolódó feladatok ellátásában.

Polgári védelmi szakterület

2021-ben is több helyszínen hajtottunk végre ellenőrzéseket – határozattal kijelölt befogadó
helyeket, vízelvezetőket, védműveket, lakosságriasztó eszközöket, lakossági bejelentéseket,
életvédelmi létesítményeket ellenőriztünk. Ezen felül a szabadtéri tüzek ellenőrzése jelentett
feladatot.

A kerületben található Illatos-árok, mint „kis vízfolyás” február hónapban több alkalommal is
ellenőrzésre került az időjárási viszonyok miatt.

A kerület határos a Dunával, így évente két alkalommal, tavasszal és ősszel szükséges a
védvonal bejárása, a kockázati helyszínek ellenőrzése. Ilyen helyszínek például a
Vásárcsarnok, a BÁLNA Budapest. A Hajóállomás utca és a régi „Vituki” területén lévő
kockázati helyszíneket az új Atlétikai csarnok beruházása kapcsán megépült új védmű váltotta
fel. A bejárásokat a társszervekkel közösen végezzük, amelyeken részt vesz többek között a
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., a BFKH IX. kerületi Kormányhivatal, a IX. kerületi
Önkormányzat valamint a Fővárosi Önkormányzat ár- és belvízvédelmi referense. Minden
évben 1 alkalommal kerül sor a Vásárcsarnok árvízvédelmi kapujának az összerakására,
amelyet az erre kijelölt állomány eredményesen hajt végre.

2021 novemberében a Külső Védelmi Tervben meghatározott lakosságvédelemmel,
rendvédelmi tevékenységgel összefüggő feladatok gyakorlására egy teljes külső védelmi
gyakorlatot hajtottunk végre a VINYL Kft. bevonásával. A gyakorlat célja volt többek között
a veszélyhelyzet kezelési képesség fejlesztése és a felkészítés során elsajátított ismeretek
gyakorlatban történő alkalmazása.

Gazdálkodás, műszaki fenntartás

A gépjárműfecskendők, a technikai eszközök és szakfelszerelések működőképes állapotban
tartása munkánk alapfeltétele. Az előírt technikai szemléket elvégezzük, a helyben
megoldható kisebb javításokat a szakképzettséggel rendelkező kollégák végrehajtják. A
tűzoltó technikai eszközök felülvizsgálatait elvégeztük.
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Ingatlan fenntartás

A IX. kerületi HTP épülete 1969-ben került átadásra, a több mint 50 éves laktanyaépület
külső része több helyen igényel felújítást, javítást, festést. A szomszédos telkek átalakítása
kapcsán évtizedes előrelépés történt a laktanya telkével kapcsolatban is, melynek keretében
egyértelmű telekhatár került kialakításra. Ennek keretében a tűzoltóság udvari épületeinek
80%-a megújult, valamint a területe határos lett a Pékerdő utcával. A régi külső raktárunk és
fedett gépjárműtárolónk elbontásra és egy a telken belüli másik helyszínen újraépítésre került.
A 2021. évben a laktanya felújítás is előremozdult, mert megkezdődött az
energiahatékonysági KEHOP pályázat előkészítése.

Összegzés

Összegzésként kijelenthető, hogy 2021 a IX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
számára rendkívüli év volt. Az egészségügyi veszélyhelyzet kezelése, és annak korlátozó
körülményei ellenére a szakmai feladatok végrehajtása megvalósult. Köszönhető ez
elsősorban a személyi állomány fegyelmezett, a hivatása iránt elkötelezett, a körülményekhez
rugalmasan alkalmazkodó hozzáállásának. Jelentős előrelépést tettünk egy modern, korszerű
laktanya kialakítása/ átalakítása felé.

A 2021. évre vonatkozó célkitűzéseinket maradéktalanul teljesítettük. A káresetek
felszámolása során az állomány jól végezte a feladatát, a tanult elméleti és gyakorlati tudását
megfelelően alkalmazta. Alapvető szakmai hiba nem merült fel, a kisebb hibák kijavítására
intézkedtünk.

Tudjuk, hogy a veszély és kárelhárítás „csapatmunka”, ezért köszönjük a velünk
együttműködő Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a társszervek
segítségét.

III. A 2022. ÉV FELADATAI

Feladataink sorában továbbra is elsődleges, a szakmai alaptevékenységünk – a tűzoltás és a
műszaki mentés – végzése és az ezt szolgáló háttér biztosítása.

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, az Önkormányzattal, a helyi védelmi bizottsággal, a
társzervekkel együtt tevékenykedő, speciális feladatokat ellátó, azonnal reagáló szervezetként.

Célunk, tovább növelni az állampolgárok biztonságérzetét, ismereteiket bővíteni a saját-,
illetve a környezetük védelme érdekében. Elengedhetetlenül fontos, hogy az emberek tanulják
meg betartani, valamint betartatni az alapvető védekezési- és magatartási szabályokat, a
biztonságuk megőrzése érdekében.

Szeretnénk a laktanyánkat és környezetét élhetőbben, célszerűbben kialakítani, továbbá az
állomány komfortérzetét növelni, elhelyezési körülményeit javítani.

Kollégáimmal állunk mindig a lakosság rendelkezésére, örömmel ajánljuk fel nekik
szaktudásunkat a köz javát szolgálva.

Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Karas János tűzoltó alezredes
tűzoltó-parancsnok
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