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Bevezető 

Mikor a Tisztelt Olvasó e tájékoztatót böngészi, a magyar tűzvédelem legnagyobb 
szerve már komoly strukturális változtatásen esett át. Mind megnevezésben, mind pedig a 
működés és ügyintézés folyamatában nagymértékű fordulat állt be. Budapestet érintően 
létrejött a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: FKI). 

A szervezet 2012. január l-jével alakult meg a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság (a 
továbbiakban: FTP), a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság és a Repülőtéri 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság összevonásávaL 
Az új igazgatóság első feladata, hogy megfeleljen az egységes állami katasztrófavédelmi 
szervezet által támasztott követelményeknek, az irányítás, képzés, technika, bevetésirányítás 
tekintetében. A katasztrófák elleni védekezés, veszélyhelyzetek megelőzése, a károk 
felszámolásában való közreműködés tartozik legfontosabb feladataink közé, mindez a 
fővárosi lakosság élet- és vagyonbiztonságának védelme érdekében. 
A minket, Kőbányaiakat leginkább érintő következő központi szervezeti egység a Közép-pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: KPKK). Irányítása alá tartozó fővárosi 
kerületek: V., VI. VII., VIII., IX., és X. 

A változás természetesen elérte kerületünk tűzoltáságát is. A nevünk Kőbányai 
Tűzőrségről X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságra módosult. Az elérhetőségek 
maradtak a régiek (cím, telefonszám, e-mail). 

Az új weboldal címe: http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/ 

megjegyzés: ahol a továbbiakban FTP-t, KPP-t, TMP-t, tűzőrséget említünk, ott a 2011. évi 
szervezeti megnevezés értendő! 
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A X. KERÜLETI HIVATÁSOS TŰZOLTÓPARANCSNOKSÁG 
ELŐDSZERVEZETÉNEK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSE 

A fővárosunk lakosságának rnentő tűzvédelméért a (20 ll-ben még FTP) FKI a felelős. 
E rnagasszínvonalú szakmai szervezetnek nélkülözhetetlen részét képezi (korábban: Kőbányai 
Tűzőrség) a X. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: parancsnokság), 
rnely Budapest X. kerületének - Kőbányának - tűzbiztonságáért, lelkiismeretes odaadással 
felel. 

A szervezeti elhelyezkedéséről a bevezetőben már beszárnoltarn. E terület rnind 
társadalmi, rnind gazdasági, de tűzvédelmi szempontból is változatos képet rnutat. 

A statisztikai adatok, számok ismeretében a vizsgált városrész tűzvédelme stabilnak 
értékelhető. 

A veszélyes technológiák jelenléte, a rendezetlen bérleti viszonyokból adódó 
veszélyhelyzetek, a lakóépületek és más létesítmények arnortizációja, a tűzoltóság készenléti 
egységeinek, a létesítmények tűzvédelmi szervezeteinek és a helyi Önkormányzat 
következetes és folyamatos együttműködését igénylik. 

Vezetői, szervező, irányító, koordináló és ellenőrző tevékenység 

A tűzőrségen a rnunkavégzés tárgyi, szervezeti és szernélyi feltételei alapvetőerr 

biztosítottak. A szernélyi állomány szakmai ismerete és fizikai felkészültsége megfelelő. 

A FTP éves rnunkatervében megfogalmazott tervfeladatokat teljesültek, az FKI 
elődszervezete Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott kötelezettségeknek is 
eleget tettünk. 
"A tűz elleni védekezésről, a rnűszaki rnentésről és a tűzoltóságról" szóló 1996. évi XXXI. 
törvény és végrehajtási rendeletei, valarnint az egyéb jogszabályok alapján kidolgozott belső 
szabályozások, irányrnutatások érvényesülnek a parancsnokságon, intézkedéseinket a 
törvényesség betartásával tesszük. A FTP által kiadott rendelkezéseket és iránymutatásokat az 
érintett szernélyi állornánnyal ismertetjük, végrehajtásukról gondoskodunk. A fővárosi szintű 
szabályozók kirnunkálásánál véleményünket megkérik, indokolt esetben figyelembe veszik. 

A FTP tűzvédelmi koncepciójának közép- és hosszú távú megvalósításából kivettük 
részünket A vezető, irányító és ellenőrző tevékenység a tűzőrségen a rendszeres parancsnoki 
jelenléttel, szárnonkéréssel, valósul meg. A főleg központi szernélyzeti ügyintézés 
megfelelőerr rnűködik. Az ügyiratkezelés központosítása már korábban rnegtörtént, a tavalyi 
év itt is komoly változtatást hozott. 20 ll. év tavaszán rnegszűntek a regionálisarr szerveződött 
Tűzoltási- és Mentési Parancsnokságok - röviden TMP-k (rninket érintően: Közép-pesti 
Tűzoltási- és Mentési Parancsnokság - KPTMP), újra összevonásra került a vezetés és 
irányítás tekintetében a tűzoltási és a tűzrnegelőzési (hatósági) szakterület. Az utóbbi időben 
ezek túlságosan eltávolodtak egymástól. Megalakult a fővárosban a kerületeket összefogó 
négy Parancsnokság. Kőbányát érintőerr rni a Közép-pesti Parancsnokság (KPP) irányítása alá 
kerültünk. Mivel a régiós tűzrnegelőzési és tűzoltási terület kerületi illetékességben nem 
teljesen fedte egymást- az ügyintézés-ügykezelés szempontjából kisebb nehézségeket vetett 
föl, így megoldásként, a IX. kerület hatósági felügyelete Dél-pesttől átkerült Közép-pesthez. 

A KPTMP tehát rnegszűnt, az ügyintézés a IX. ker. V ágóhíd utcai objektumból 
átköltözött a korábbi Közép-pesti Tűzrnegelőzési Régió épületébe - a VIII. ker. Dologház u.-i 
objekturnba és a mai napig egységes vezetés alatt üzemel az ez év januárjától felállt új 
szervezetben is, rnint KPKK. Természereserr az átszervezés vezetői létszárncsökkenést is 
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jelentett, ám tevékenységünk színvonala nem csökkent, a személyi állomány továbbra is 
teljesítette a reá háruló feladatokat. 

A parancsnokságon a munk:avégzés tárgyi, szervezeti és személyi feltételei alapvetően 
biztosítottak. A személyi állomány szakmai ismerete és fizikai felkészültsége megfelelő. 
Munkánk koordinálása, az egységes feladat-végrehajtás és tájékoztatás érdekében 
rendszeresen tartottunk tájékoztatókat, értekezleteket. A rendszeres tájékoztatást segíti a 
külső- és belső számítógépes információs rendszer. 

A referáltatás rendje szabályozott, gyakorlata rendszeres volt. Az akkori 
őrségparancsnokok, a gazdasági előadók a parancsnoknál heti rendszerességgel referálnak A 
szolgálatparancsnokok referáltatása az őrségparancsnokoknál napi rendszerességgel történik. 
A KPP parancsnoka a fővárosi parancsnoknál számol be általában hetenként. 

A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) elsősorban a 
beszámoitatások és parancsnoki szemlék, számonkérések formájában érvényesült, de 
automatikus beépített ellenőrzés van a pénzügyi elszámolások területén is (segélykeretek, 
jutalomkeretek, vásárlási keretek). A 2011. évben már készségszinten hajtottuk végre a 
FEUVE szerinti kockázatértékelést. 

Kőbánya Önkormányzatával és a társszervekkel valamennyi kerületben megfelelő 
kapcsolat alakult ki, melyet az elmúlt évben még szarosabbra sikerült venni. Ebben nagy 
szerepet kapott az immár hagyományosnak mondható "Kőbányai Rendvédelmi Nap" valamint 
a különböző nem hivatalos rendezvényeken (pl.: megnyitó ünnepségek) történő 

kapcsolattartás is. A parancsnok a kerületi Önkormányzatok Védelmi Bizottságainak tagja, és 
a bizottsági ülések rendszeres résztvevője. Távollétében az őrségparancsnokok helyettesítik. 
A kerületben található intézményekkel, vállalatokkal is rendszeres kapcsolatot tartunk, 
melyben nagy segítséget jelentenek a különböző lakossági bemutatók. 

Az Önkormányzatok illetékes bizottságai, valamint képviselőtestületi ülései előtt 
tájékoztatást adtunk a kerület tűzvédelmi helyzetéről, a bizottság munk:ájáról. A tájékoztatást 
minden esetben elfogadták, és munkánkat segítő döntések és határozatok születtek. A 
parancsnok a kerületi önkormányzat közmeghallgatásain, testületi ülésein, bizottsági ülésein, 
szakterületi kérdés felmerülésének lehetősége esetén rendszeresen részt vett. 

Az érdekképviseleti szervekkel Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete, 
Közalkalmazotti Tanács,- történő kapcsolattartás és együttműködés jó színvonalú. 
Szociális Bizottság a parancsnokságon működik. V éleményüket minden szociális jellegű 
kérdésben kinyilvánították, azt a döntések során figyelembevettük 
A parancsnokság vezetése támogatja a munkavállalói érdekérvényesítés fővárosi gyakorlatát. 
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Tűzoltási és mentési, valamint szolgálatszervezési tevékenység 

A Kőbányai Tűzőrség egységei 638 (672) esetben kaptak riasztást, 5%-kal kevesebbet, 
mint az előző évben. (Zárójelben a 2010. évi adat látható) 

Tűzoltói események saját kerületben 

Ezek megoszlása 

Tűzeset(+ utólagosan 
bejelentett) 
Műszaki mentés 
Téves jelzés 
Szándékosan megtévesztő jelzés 
Összesen: 

82010. év 

~2011. év 

riasztás ok 

Év 
2010. 2011. 
126 225+10 

204 169 
131 90 
15 16 

539 510 

Szándékosan Utólagosan 
megtévesztő bej elentett 

jelzés tűzesetek 

3% 2% 

Kategóriák 

A kőbányai riasztások száma 
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Személyeket érintő: 

Kőbánya 

Megmentett 6 
Tűzeset személy 
során Sérült polgár 10 

Sérült tűzoltó o 
Elhunyt polgár o 
Elhunyt o 
tűzoltó 

Megmentett 33 
Műszaki személy 
mentés során Sérült polgár 82 

Sérült tűzo It ó o 
Elhunyt polgár 7 
Elhunyt o 
tűzoltó 

Az eset nemzetgazdasági szempontból 2008. 2009. 2010. 2011. 
Ipar: 15 4 ll 10 
Mező- erdőgazdálkodás: l 4 o 5 
Lakás, személyi ingatlan: 57 47 46 99 
Közlekedés: 34 40 18 lll 
Kereskedelem: -- -- 5 ll 
Egyéb: 117 122 46 168 
Összesen: 224 217 126 404 

Jelentősebb beavatkozások az év során: 

Komolyabb beavatkozást igénylő riasztás a X. kerületben az év során nem történt. 

Műszakimentésitevékenység: 

A tűzesetek mellett, mint a katasztrófa-elhárítás részeként a tűzoltóság másik fő 
feladata a műszaki mentési tevékenység. A tűzoltóság általában minden káreseménynél, így a 
műszaki mentések alkalmával is elsődleges beavatkozó, fő feladata az életmentés és olyan 
feladatok végrehajtása, melyekkel az állampolgárok testi épségét védik. Ebből adódóan 
jelentős számú különféle baleseteknél és egyéb katasztrófa jellegű (épületomlás, fakidőlés, 
vízbetörés, viharkárok, gázszivárgás, stb.) eseményeknél működhetnek közre kollégáink. Az 
előző évvel ellentétben szerencsére a nagyon viharkáros időszak elkerült bennünket, így 
"Tömeges riasztás" -ra sem került sor. 
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Együttműködés az önkéntes tűzoltó egyesületekkel: 

A KPKK riasztási szektoraiban önkéntes tűzoltó egyesület (ÖTE) csak Kőbányán -
mostmár a parancsnokság együttműködési megállapodással - a Wolf Polgárőrség és ÖTE 
működik, akikkel tavaszi, nyári avartüzes időszakokban állományunk találkozhat 
kárelhárítások során, illetve közúti baleseteknél is. Az ilyen feladatok közös felszámolása 
során probléma nem fordult elő, szerparancsnokaink "testvéri" szervezetként kezelik a helyi 
önkéntes tűzoltókat, igénylik az ő helyismereteiket adott feladat felszámolása során, mely 
esetenként annak is köszönhető, hogy több kollégánk szabadidejében aktívan működik közre 
a lakóhelyén működő önkéntes tűzoltó szervezetekben, akár beosztotti minőségben, akár 
vezetői, parancsnoki minőségben. 

Az év során végrehajtott feladatok, gyakorlatok, bemutatók 

A szerelési foglalkozások végrehajtása során az állomány mindig aktívan működik 
közre, melyek során elsősorban az újonnan felvett kollégák szerelési készségének a javítása, 
fejlesztése történik. A többi tűzoltó szerelési készségének felmérése a szerelési feladat 
meghatározása után a normatáblázat alapján zajlik, majd pedig az esetlegesen vétett hibák 
megbeszélése és kijavítása után újból megismétlésre kerül. 
A normatáblázat alapján történő szerelések végrehajtása a parancsnokságunkon megfelelő 
szintű, az állomány valamennyi szerelési számban képes a normaidőn belüli feladat 
végrehajtásra az eddigi tapasztalataink alapján. 

A helyismereti foglalkozások szükségességét "létfontosságúnak" tartjuk. Indokolja 
ezt az állomány folyamatos cserélődése, és a létesítendő új, vagy felújított létesítmény, illetve 
protilt érintő változások is. Extrém körülményekre való felkészüléshez segítséget nyújtottak, 
pl. a kórházakba szervezett helyismereti foglalkozások. 

A begyakorló gyakorlatok szervezése a továbbképzési terv szerves részeként - az 
adott témához kapcsolódóan - került végrehajtásra. Figyelemmel kísérve az év folyamán 
történt eseményeket - némely esetben - eltértünk az előzetes tervezésben megjelölt 
helyszínektől, és módosított helyszínen tartottuk meg gyakorlatainkat, amelyek így 
alkalmazkodtak az előforduló feladatokhoz, veszélyhelyzetekhez, valamint az állomány 
aktuális feladataihoz. 

Az elmúlt évben már szinte hagyományszerűen került sor az úgynevezett összevont 
gyakorlatra, melynek során a vegyi feladatok ellátása során alkalmazott felszerelések 
megfelelő szintű használatát sajátította el az állomány. 

A műszaki mentési gyakorlatot most eltérően az eddigi évektől mindenki saját maga 
hajtotta végre egy általa választott bontóban. Ezen gyakorlataink az állomány szerint is 
nagyon hasznosak, mert szimulációs helyzetben van lehetőség a felszerelések megismerésére 
és a feladat végrehajtására. 
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A parancsnoki ellenőrző gyakorlatok a Tűzoltási és Műszaki Mentési Szabályzat 
előírásai szerint kerültek megtervezésre és végrehajtásra. Az ellenőrző gyakorlatokat a 
jóváhagyott gyakorlattervek alapján tartottuk meg. 

Az ellenőrző gyakorlatokat a Ferencvárosi Tűzőrséggel (korábbi megnevezés) közösen 
szerveztük és hajtottuk végre. A feladat-végrehajtást és taktikai elképzelést minden esetben 
értékeltük, és levontuk a szükséges következtetéseket Az ellenőrző gyakorlatokat olyan 
létesítményekben tartottuk meg, melyekben az állománynak már van helyismerete, és 
ugyanakkor kapcsolódik az éves továbbképzési tervhez. A felkészülésre igyekeztünk nagyobb 
figyelmet fordítani. Így szemléletesebbé tettük a feltételezett tűzeset helyét, melyhez nagy 
segítséget kaptunk az akkori FTP Tűzoltási és Mentési Főosztálytól (füstgép, villogók, 
fabábuk, stb.). A gyakorlatok végrehajtása közben egyszerre több személy részére is adtunk 
feladatokat (pl: megváltozott körülmények, stb.). Hasznosnak bizonyultak az összevont 
parancsnoki ellenőrző gyakorlatok, hiszen a beavatkozások során a tűzőrségek állománya 
közösen és éles helyzetben szerezhet ismereteket és tapasztalatokat. Feltételezhetjük azt is, 
hogy az illetékesek riasztása nem megoldható, ezért például a Belvárosi Tűzőrség területén a 
Józsefvárosi Tűzőrség egységei lesznek az első beavatkozók vagy éppen fordítva. Tehát jó, 
hogy ha ismerik a helyszínt. Ú gy tapasztaltuk, hogy az ilyen jellegű gyakorlatokat is 
kedvezően fogadja az állomány. 

Az elmúlt év során több alkalommal vettünk részt különböző bemutatók 
végrehajtásában. Ilyenek voltak a különböző külföldi delegációknak, a fővárosi önkormányzat 
vezetőinek tartott bemutatók, valamint a Tűzőrségek esetében a különböző óvodás és iskolás 
csoportok részére szervezett, vagy spontán szerveződött laktanya látogatások, de 
természetesen ezen intézmények részére, előzetes megkeresés alapján, pl. gyereknapon, 
számos esetben biztosítottunk gépjárműfecskendőket az adott helyszíneken a kicsik-nagyok 
örömére. Első alkalommal a Tűzoltó Múzeummal közösen megrendezésre került 
laktanyánkban a "Múzeumok Éjszakája" is. 

Kőbányán a 2011. év folyamán az alábbi létesítményben tartottunk parancsnoki 
ellenőrző gyakorlatot: 

22:00 

06-08 22:00 
Richter Gedeon 

06-09 22:00 
Richter Gedeon 

: 06-21 

ll 03 Budapest, Gyömrői út 
19-21.. 

ll 03 Budapest, Gyömrői út 
19-21.. 

ll 03 Budapest, Gyömrői út 
19-21.. 

ll 02 Budapest, Gyömrői út 
19-21.. 

~ ~~~~~~~~~-~ ~~" 

ll 02 Budapest, Gyömrői út 

B 

A 

A 

~ ~~~~~QX,{),~y~sz~l]X~_f-~t., 19 ,,,-,2~~~1,,~,"~~~ -~,,,,,,_~~~~~~~~,~~~ ,,,,~,,~~,-,,~~~~ 
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A gyakorlatokat helyismereti foglalkozással együtt tartottuk meg. A tapasztalatokat a 
gyakorlatvezetők részben a helyszínen, részben bevonulás után értékelték A gyakorlatok 
ellenőrzése az előírásoknak megfelelően történt. 

Az év során különböző, az FTP által koordinált gyakorlatokon is részt vettünk. 

• Pincében végrehajtott tájékozódási és légző gyakorlat 
• Metróemelési és villamos emelési gyakorlat 
• Összevont műszaki gyakorlat 
• Roncsvágási illetve szituációs gyakorlat (Több helyszínen) 

A 2011. év folyamán az alábbi létesítményekben tartottunk begyakorló 
gyakorlatokat: 

Baj c sy-Zsilinszky 
Kórház és 

Rendelőintézet 

Bábolna 
ll 07 Budapest, Szállás utca 

l 
6 .. 

l 
; 02-16 10:00 ll O l Budapest, út 114- l 

116 .. 

l 05-12 14:00 1101 Budapest, Zách utca 8 .. 

; 

ll 06 Budapest, J ászberényi út 
l 05-13 10:00 

82 .. 

! 05-17 10:00 ll 06 Budapest, 
18 .. 

110:00 

Kőbányai Idősek 
1106 Budapest, Jászberényi út ; 08-10 Otthona és 

Gondozóház 
82. 

08-11 Planetárium ll 05 Budapest, Könyves 
Kálmán körút 3 9 .. 

08-12 10:00 08 Budapest, Kozma utca 
7 .. 

11-16 l 06 Budapest, Jászberényi út 
55 .. 

106 Budapest, Jászberényi 
81.. 

106 Budapest, Porcelán utca 
2 .. 

c 

A 

B 

c 

A 

B 

c 

A 

B 
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Az év során különböző, az FTP által koordinált gyakorlatokon is részt vettünk. 

• Metróemelési gyakorlatok (Bp. X. Kőér u.) 
• Villamos emelési gyakorlatok (Kombínó- Hungária kocsiszín) 
• Összevont vegyi gyakorlat (Bp. IX. V ágóhíd u.) 
• Roncsvágási szituációs gyakorlat (Bp. X. ker. Szira Károly Autóbontó) 

A létesítményekben tartott gyakorlatokat helyismereti foglalkozások előzték meg. A 
műszaki gyakorlatainkat a fentebb említett helyi bontákban tartottuk meg, ahol gyakoroltuk 
az egyéb jellegű eseményeket is. Az állománytól kapott visszajelzések alapján az ilyen jellegű 
gyakorlatokat értékelik legjobban. Ezt sikernek könyvelhetjük el, ezért ezt folytatjuk a 
jövőben is. 

A tűzmegelőzési szakterület igényeinek megfelelőerr elvégeztük több létesítményben 
és környékén (Bevásárló központok, magas épületek, szállodák, fekvőbeteg ellátást biztosító 
intézmények) a tűzcsapok, felvonulási területek ellenőrzését, és indokolt esetekben 
helyismereti foglalkozásokkal javítottuk az állomány helyismeretét 

Szolgálati és kiképzési tevékenység 

A Tűzoltási Csoportok, illetve az Ellenőrző Tisztek - valamennyi Tűzőrségen - több 
esetben ellenőrizték az állomány szalgálat-ellátását és készenléti helyzetét, valamint szerelési 
képességét. A visszajelzéseikből egyértelműen kiderül, hogy az állományunk munkájával 
elégedettek, értékeléseik szerint a Tűzőrségek szalgálat-ellátása megfelelő színvonalú. 

A szolgálat szervezését a szolgálatparancsnokok végzik, valamint ők szervezik a belső 
szalgálatokat is. Amennyiben a minimum létszámot saját csoportjukból biztosítani nem 
tudják, akkor a tűzőrség-parancsnok a létszám biztosítása céljából beavatkozik. Jelentős 
szolgálat-szervezési problémánk- a kisebb esetektől eltekintve- a vizsgált időszak alatt nem 
volt tapasztalható. A szolgálatszervezéssel összefüggésben előírt okmányok (esemény napló, 
foglalkozási napló, szabadság nyilvántartás, Riasztási és Segítségnyújtási Terv, Tűzoltási és 
Műszaki Mentési Terv) rendelkezésünkre állnak, azok vezetése folyamatos, naprakész. Az 
RST-T és a Tűzoltási Műszaki Mentési Terveket naprakész állapotban tartjuk, elhelyezésük 
az előírásoknak megfelelőerr történik. A szolgálati okmányok vezetése szintén megfelelő. 

A szolgálat átadás-átvétele az érvényben lévő szabályoknak megfelelőerr történik. A 
tűzőrségeken szalgálatot teljesítő állomány szolgálat ellátási színvonala jó, mely a Tűzoltási 
Csoportok által végrehajtott ellenőrzések során adott véleményekből is kitűnik. A napi 
szolgálat ellátásával kapcsolatban problémák nem merültek fel, közvetlen parancsnoki 
intézkedés megtételére nem került sor. 

Az őrszolgálatot ellátók feladataikat ismerik, és az alaki követelményeknek eleget 
tesznek. 
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A körletek állapota a tűzőrségen ugyan igen leromlott az épület állagával egyetemben, 
ám a használóinak köszönhetően megfelelően kulturált, a tisztaság és a rend kielégíti a 
követelményeket. 

Kiképzési tevékenység: 

A továbbképzések tervezése, végrehajtása, dokumentálása a vonatkozó FTP 
Intézkedés alapján történik. A tervezésnél figyelembe vesszük a képesítési követelmények 
alakulását, az állományban lévők szakmai tapasztalatait, és a különböző szakmai 
tanfolyamokkal rendelkezők számát és helyzetét A továbbképzések ezen túl még külső 
tanfolyamokon és vizsgákon, valamint belső- az FTP által tartott- tanfolyamokon történnek. 
Akiképzési rendszerünk egyik legfontosabb alapköve a 27/2007. számú FTP pk-i intézkedés, 
melynek alapján végezzük a beavatkozó állomány napi képzését, a különböző emelési és 
műszaki gyakorlatokat. A másik sarkalatos pont a kiképzés során a Tűzoltási és Műszaki 
Mentési Szabályzat oktatása. 

A megfelelő szintű szolgálatellátás vonatkozásában elmondhatjuk, hogy 
tűzőrségünkön szalgálatot ellátó állomány rendelkezünk valamennyi olyan okmánnyal, 
melyet az érvényben lévő utasítások megkövetelnek Ezen okmányok vezetése mindig 
naprakész, azokat az őrségparancsnok, valamint a szolgálatparancsnok rendszeresen ellenőrzi. 

A továbbképzés és egyéb kiképzési tevékenységek során gondot fordítunk a technikai 
eszközeink megismeresere, alkalmazhatóságára. Az állomány felkészültségéről 
meggyőződhettünk a továbbképzéseken, váltásokon, gyakorlatokon, tűzesetek, illetve 
műszaki mentések során, valamint a féléves számonkérések alkalmával. Összességében 
megállapítható, hogy a személyi állomány ezirányú ismeretei megfelelőek. 

A fizikai állapotfelmérés, valamint a személyi állomány számára szervezett 
sporttevékenység 

Az állomány fizikai állapota jó színvonalú. Az 50 év alatti hivatásos állomány fizikai 
állapotfelmérésének koordinálását és ellenőrzését az értékelt időszakban az elmúlt évek 
gyakorlatától eltérően végeztük. A jogszabályi lehetőségek teret engedtek egy rugalmasabb 
lebonyolítás tekintetében. A felmérést a KPP állományának egy a Kőbányai Tűzőrségen 
szalgálatot teljesítő középfokú sportiskolai végzettséggel rendelkező kollégánk vezette le az 
ORFK RSZKK sportpályáján. A felméréseket hiánytalanul végrehajtottuk Több személy is a 
Szakképző tanfolyam keretében teljesítette a felmérést. Néhányan - tartós betegség, vagy 50 
év feletti koruk miatt- felmentésben részesültek. 

Az FTP és más szervek által szervezett versenyben a Tűzőrségek differenciált 
aktivitással vettek részt. A II. fokozatú versenyen a Kőbányai Tűzőrség versenyzői részt 
vettek és kisebb részsikereket értek el. 

A II. fokozatú Tűzoltósport Verseny a 2011. évben nem került megrendezésre. 
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A nyári (szabadtéri) sportfoglalkozásokat a Népligetben, a téli (fedett pályás) 
foglalkozásokat pedig, az Építők pályán tudjuk megtartani előre egyeztetett időpontban. 
Továbbá rendszeresen használhatjuk a Csajkovszkij parkban lévő műfüves pályát is sportolási 
célokra. A tűzőrség kondicionálóterme jól felszerelt, de a kondicionáló gépek további 
beszerzése illetve cseréje szükséges. 

A Kőbányai Tűzőrség állománya különösen aktív sporttevékenységet folytat továbbra 
is. Különböző, az FTP és más szervek által szervezett sportversenyeken vettünk részt az év 
során. 

A verseny megnevezése: Helyezés: 
FTP Szakmai- és Főző Verseny 9. hely (17) 12. hely (24) 
FTP Focikupa elmaradt 
Csocsóbajnokság elmaradt 
FTP Bowlingbajnokság elmaradt 
FTP Röplabda bajnokság l. hely 
FTP Acs Gábor Asztalitenisz Bajnokság l. hely 

Minősített időszaki feladatok 

A riasztási-, berenddési és készültségbe helyezési terveket folyamatosan, naprakészen 
tartjuk. Táralásuk az irattárban, páncélszekrényben történik. A kerületben lakó, de más 
tűzőrségen dolgozó személyek és a személyi állományunk kiértesítése is megoldott, ezen 
kartanok rendezése és az iratok vezetése is a híradó helyiségben történik. A híradó
ügyeletesek az "M" tevékenységgel kapcsolatos feladataikat, tevékenységüket ismerik. 
Azokat végrehajtják. 

Az "M" iratok iktatása, formai elkészítése, irattározása a hatályos intézkedéseknek és 
előírásoknak megfelelőerr történt. A jelentési kötelezettségünknek eleget tettünk. A hatályos 
intézkedéseket, utasításokat az érintettek számára hozzáférhető helyen, páncélszekrényben 
tároltuk, oktatásukról, valamint megismerésükről rendszeresen intézkedtünk A napi létszám 
összeállítása és továbbítása a TÜKIR SZÖSZ-ben is történik. 
Az év folyamán gyakorló felriasztásunk november 21.-én volt, lebonyolítása, eredményessége 
jónak mondható. Emellett a légvédelmi szirénák "búgatása" is megtörtént 
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TŰZMEGELÖZÉSI TEVÉKENYSÉG 2011-BEN A KÖZÉP-PESTI 
PARANCSNOKSÁG RÉSZÉRŐL KÖBÁNYÁN 

Tűzőrségünkön tűzmegelőzési szakhatósági tevékenység nem folyik, az ilyen jellegű 
megkereséseket továbbítjuk a Parancsnokság részére, ahol hivatalos eljárás keretében 
ügyintézők megteszik a szükséges lépéseket. Ezért e témakör konkrét statisztikai adatait az 
illetékes területi vezető bocsátja rendelkezésre. A felsőbb szintű beszámoló a KP P 
(Kirendeltség) szinten került nyilvánosságra, összesítve a felügyelete alatt álló hat fővárosi 
kerület vonatkozásában. A lenti információk tájékoztató jellegűek, általános látképet ad a 
tevékenységi körről, az elmúlt évek tapasztalatai alapján. 

A tűzmegelőzésre kiható jogszabályi változások 

A Közép-pesti Parancsnokság az elmúlt évben is a 
jogszabályok alapján és az évközben bekövetkezett 
figyelembevételével hajtotta végre feladatait. 

tűzvédelmi vonatkozású 
jogszabályi változások 

Tevékenységünket az évközben - a társhatóságok, illetőleg az ügyfelek részéről -
jelentkező igények, illetőleg a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság éves munkatervében 
számunkra meghatározott munkafeladatok szerint végeztük. Munkánk során a vonatkozó 
jogszabályok, szabványok, iránymutatások és állásfoglalások voltak irányadóak. 

A hatósági és a szakhatósági munka során alkalmaztuk az Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat előírásait, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzmegelőzési Tevékenység 
Rendjében foglaltakat és figyelembe vettük az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
által kiadott intézkedéseket, rendelkezéseket, tájékoztatókat, valamint a Tűzmegelőzési 
Főosztály által tartott szakmai konzultációkon, régióvezetői és osztályvezetői értekezleteken 
elhangzottakat 

Az eljárási rendet alapvetően befolyásoló közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben kisebb módosítások, valamint az 
egységes értelmezés miatt a törvény alapján kisebb változtatások váltak szükségessé az 
ügyiratok tartalmára vonatkozóan, pl. a hatósági ellenőrzés utáni a hatósági felhívások 
végzésben kerültek kiadásra. Ha az adott ügyben, a tapasztalt hiányosságmiatt végzés nem 
adható ki, akkor egyéb hatósági intézkedéseket szükséges alkalmazni, ezt szabályozza a 
116/1996.(VII.24.) Kormányrendelet, valamint a 34/2009.(XII. 29.) ÖM rendelet, mely 2010. 
január Ol-én lépett hatályba. 

A korábbi évekhez hasonlatosan, a jogszabályok által előírt intézkedési kényszert 
betartva, a KET alapkövetelményeként megfogalmazott szakszerű, egyszerű, és az ügyféllel 
együttműködő eljárási elv alapján jártunk el. 

A 2008. évi jogszabályváltozás (OTSZ) alkalmazása általánossá tette a tűzvédelmi 
szakértők alkalmazását, így a tervdokumentációk tartalma javult, teljesebbé - pontosabbá vált. 
Azok a tervdokumentációk, ahol a tervező, vagy a tűzvédelmi szakértő az egyeztetési 
kötelezettségének eleget tett, általában megfeleltek a vonatkozó előírásoknak, ennek 
megfelelően az elbírálás során pozitív (kikötéses) szakhatósági állásfoglalás készül. Az 
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előzetes egyeztetés elmaradása esetén a tűzvédelmi szakértő közreműködése ellenére 
gyakrabban szükséges a tervek kiegészítése. 

Eljárásainkat az ügyfélbarát magatartás jellemezte. 

Amennyiben a tervdokumentációk elbírálásakor hiányosságat tapasztaltunk az ügyfelet 
hiánypótlásra szólítottuk fel. A hiánypótlás elmulasztása esetén az építésügyi hatóságat 
tájékoztattuk, szakhatósági állásfoglalást ez esetben nem adtunk ki. 

A fenti okok miatt az építési engedélyezési eljárások során elutasító szakhatósági állásfoglalás 
ritkábbarr került kiadásra. 

Használatbavételi ügyek 

A megkeresés után a használatbavételt megakadályozó gyakori probléma továbbra is, 
hogy az épület a helyszíni eljárás időpontjáig még nem készült el. Az ügyfelek a szükséges 
próbákat nem végeztették el időben, illetőleg a mérések az épület készültségi fokából adódóan 
nem végezhetőek el. 

Szinte minden esetben tapasztalható hiányosság, hogy a szükséges kivitelezői nyilatkozatokat, 
tűzvédelmi megfelelőségi bizonyítványokat nem tudják maradéktalanul a helyszíni eljárás 
során átadni - bemutatni. 

Azokban az esetekben, amikor a hiányosság lehetővé tette - iratok pótlására - határidőt 
adtunk, súlyosabb esetekben a használatbavétel elutasításra került. 

A TTR előírásait betartva indokolt esetben a használatbavételi eljárásokba a tűzőrségek 
állományát bevontuk, akik a megközelítés lehetőségét, a tűzoltási felvonulási területek 
használhatóságát és az oltóvíz biztosítaUságát szakszerűerr vizsgálták 

Beépített tűzvédelmi berendezések 

A tűzvédelmi berendezések létesítései a jogszabályi előírásoknak megfelelőerr 

történtek, a tervek megfeleltek az elvárt követelményeknek. A használatbavételekre a 
kivitelezők a legtöbb esetbenjól felkészültek. 

Esetenként előfordult, hogy a berendezés létesítésének elmaradása. A szarvashiba a beruházó 
- kivitelező - alvállalkozó közötti kommunikáció hibájából, általában a megrendelés 
elmaradása miatt fordult elő. Természetesen ez esetekben a hiányosság pótlását követően 
kapott az épület használatbavételi engedélyt. 

A tűzvédelmi berendezések létesítésével kapcsolatban megállapítható, hogy a jogszabályi 
előírás szerinti létesítés nem ütközik akadályba, minden esetben betervezik és megvalósítják a 
berendezéseket. 
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Esetenként igény merült fel arra vonatkozóan, hogy járjunk el és adjunk ki hatósági engedélyt 
olyan tűzjelző berendezések ügyében, amelyek létesítése saját elhatározásból történt. Ilyen 
esetekben a tervezőt - kivitelezőt tájékoztattuk, hogy hatáskör hiányában eljárni nem áll 
módunkban. 

Telepengedélyezési eljárások 

A telepengedélyezési eljárások száma tovább csökken, ez két okra vezethető vissza, 
egyrészt a gazdasági válság, másrészt a jogszabályváltozás óta kevesebb a hatáskörünkbe 
tartozó eljárás. Jellemző hiányosságként továbbra is a villamos berendezések 
felülvizsgálatának elmaradása, illetőleg tűzoltó készülékkel kapcsolatos hiányosságak 
említhetőek meg. 

Az eljárásokban megkeresés esetén természetesen minden esetben részt vettünk, 
szakhatósági állásfoglalásunkat kiadtuk. Azokban az esetekben mikor bejelentést követő 
utólagos ellenőrzésre került sor, azt az előírás szerinti 22 munkanapos határidőn belül 
megtartottuk, majd a tapasztaltakról 5 munkanapon belül az illetékes hatóságat tájékoztattuk. 

Hozzájáruló nyilatkozat kiadására a hiányosságak kijavítását követően került sor. 

Működési engedélyezési eljárások 

Az esetek nagy többségében már működő üzletre kérnek - általában üzemeltető váltás 
miatt - új szakhatósági állásfoglalást. Az újonnan létesült épületek esetében a működési 
engedélyezési eljárás gyakran a használatbavétellel "egy időben" történt, így a működési 
engedélyek kiadásához jellemzően már az "első körben" hozzá tudtunk járulni. A működési 
engedélyezési eljárás - nyilvántartásba vétel kezelésében a bevezetést követően - illetőleg az 
év első felében eltérések mutatkoztak az egyes kerületek között, az év végére azonban ezek 
elrendeződni látszottak. 

Eitérési ügyek 

Hatósági tevékenység 

A tűzvédelmi hatósági ellenőrzési tevékenység során 20 ll-ben a munkaterv, illetőleg 
parancsnoki döntés alapján az alábbiakat vizsgáltuk: 

• "A" és "B" tűzveszélyességi osztályba tartozó alapanyagokat feldolgozó és ilyen 
tűzveszélyességi osztályú anyagokat előállító, felhasználó, illetve raktározást végző 
(pl. festék-, gáz-, gyógyszer-, vegyi anyag gyártás, tárolás, stb.) létesítmények; 

• hipermarketek, bútor- és barkácsáruházak 
• Budapesti Közlekedési Zrt. létesítményei (irodaépületek, munkásszállók, autóbusz-, 

trolibusz garázsok, HÉV és villamos járműtelepek, javító, karbantartó üzemegységek, 
raktárbázisok) 
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• filmszínházak, művelődési létesítmények 
• általános-és középiskolák 

Általános ellenőrzések: 
• a karácsony előtti időszakban a gyalogos tömegközlekedés lebonyolítását szolgáló 

aluljárók területén működő kereskedelmi célú üzletek, valamint a bevásárlóközpontok, 
áruházak kiürítési, közlekedési területei 

• zárt (épületen belüli) diszkók soron kívüli célellenőrzése 
• szabadtéri diszkók soron kívüli (parancsnoki döntés alapján elrendelt) célellenőrzése 
• jelentősebb építkezések és beruházások célellenőrzése. 

Az ellenőrzéseket a Tűzmegelőzési Főosztály által megadott szempontsarok alapján 
végeztük. A tapasztaltak alapján megállapítható, hogy az illetékességi területünkbe tartozó 
fővárosi kerületek tűzvédelmi helyzete összességében megfelelőnek értékelhető. 

Hatóságifelhívások és szankcionális intézkedések 

Közérdekű bejelentések, panaszok ügyintézése 

Mindent összevetve tehát a gazdasági folyamatok és a beruházások érezhetően 
alakítják a vizsgált kerületek (V.,VI.,VII.,VIII.,IX., X.) arculatát. Még a világszinten 
érvényesülő válság hatásai is csak megakasztották a fejlődő kerületeket, de nem állították meg 
a fejlődést. A 2009. évben is számos olyan infrastruktúrát érintő beruházás valósult meg, 
amely kedvezően befolyásolta a tűzvédelmi viszonyok alakulását. Több út, illetve tér 
felújítása történt meg, javítva ezzel a közlekedés feltételrendszerét, és mivel a legtöbb helyen 
sor került a föld feletti tűzcsapok kialakítására is, így javult a tűzoltó vízforrások 
megközelítése, és az oltóvíz felhasználásának lehetősége. Az elmúlt évi beruházások tovább 
javították a városrészek tűzvédelmét, tűzvédelmi helyzetét 

Ugyanakkor a szegénység terjedése és a mélyülő válság arra kényszeríti a lakosokat és 
a gazdasági élet szereplőit, hogy még takarékosabban éljenek, ami nem kedvez a tűzvédelmi 
követelmények megvalósulásának Egyre gyakrabban maradnak el az elektromos- és 
villámvédelmi szabványcssági felülvizsgálatok, a lakótelepeken a beépített tűzvédelmi 
berendezések időszakos ellenőrzésének hiánya, a vagyonvédelmi rácsok, biztonsági ajtók 
szabálytalan alkalmazása negatívan befolyásolják a tűzvédelmi helyzetet. Továbbra is 
megoldatlan probléma, hogy a bontásra ítélt lakóházakban, az erdős részeken és az 
aluljárókban élők a kedvezőtlen szociális helyzetük, életvitelük és magatartásuk esetenként 
potenciális (tűz)veszélyt jelent. Az általános szegénység elsősorban őket érintette, amely 
mélyítette a kilátástalanságot és elkeseredettséget. Gyakran tapasztalható a felelőtlen emberi 
magatartás. 
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TŰZVIZSGÁLATITEVÉKENYSÉG 

A Kőbányai Tűzőrség illetékességi területén 34 tűzeset igényelt vizsgálatot. 

A halaszthatatlan tűzvizsgálati cselekményeket megkezdő szolgálatparancsnokok vagy 
helyetteseik szakszerűsége változó, összességében javuló színvonalú, de esetenként még 
mindig tapasztalható szakszerűtlen és pontatlan munkavégzés. 
Gondot okoz, ha a szolgálatparancsnokok és helyetteseik távollétében az e feladatra kiképzést 
nem kapott tűzoltók végzik az adatgyűjtő tevékenységet. 

A készített dokumentációk - tartalmi szempontból - általában megfelelően 

tartalmazzák az adott ügy kapcsán tapasztalt megállapításokat, következtetéseket 

A tűzeseti statisztikai adatlapok kitöltésénél javuló tendencia érzékelhető, de e 
tekintetben változatlanul indokolt a figyelmesebb munkavégzés. 

A tűzvizsgálati dokumentumok készítésénél alkalmazzuk az érvényes ügykezelési 
szabályzatban foglalt előírásokat. 

Nagy segítség, hogy 2011.-ben teljes erőbedobással megkezdte működését a 
Tűzvizsgálati Készenléti Szolgálat (TKSZ), mely 24 órás készültségben vonul a vizsgálatot 
igénylő eseményekhez riasztásszerűen. 

A vizsgált tűzesetek statisztikai mutatóit (keletkezési- és vizsgálat megindítási ok 
szerint) az alábbi táblázatok tartalmazzák: 
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HUMÁN TEVÉKENYSÉG 

Személyzeti és munkaügyi tevékenység 
A Hszt. és a Közalkalmazotti törvény végrehajtásának helyzete szerint. 

A képesítési követelmény teljesítése (hivatásos állományúak) 

A Kőbányai Tűzőrség állományában a beosztásához előírt képesítési követelménynek nem 
felelt meg: 

l fő szerparancsnok mb. szolgálatparancsnok-helyettes jelenleg a Rendőrtiszti Főiskola, 
Rendészeti igazgatási szak, katasztrófavédelmi szakirányán folytat tanulmányokat, melyet 
várhatóan 2012. július hónapban fejez be. 

l fő szerparancsnok, eredeti feladatimellett megbízássallát el szolgálatparancsnok-helyettesi 
feladatokat, államvizsgával rendelkezik szakmai közép, illetve felsőfokú végzettséggel, ám a 
szükséges nyelvvizsgája még nincs meg. Ezért kinevezése nem lehetséges. 

l fő mb. szolgálatparancsnok-helyettes felsőfokú képesítést szerzett, hadnagyi rendfokozatot, 
valamint kinevezést kapott. 

l fő mb. szolgálatparancsnok tiszti átképzőre való beiskolázása megtörtént, aki nem 
szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik, a kinevezést feltétel szabásával 
megelőlegeztük számára. 

2 fő elvégezte a Tűzoltó Technikusképzőt, ezért megkapták a vele járó zászlósi rendfokozatot, 
valamint a szerparancsnoki kinevezést. 

l fő szakirányú felsőfokú képesítést szerzett, ám beosztás hiányában előléptetést, kinevezést 
nem tudunk biztosítani számára. 

Megbízások: 

Az eredeti beosztásának ellátása mellett: 
Az eredeti beosztásából felmentéssel: 

9 db 
l db 
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A létszámhelyzet és a beosztások betöltése 

A Kőbányai Tűzőrség tekintetében (rendszeresített létszám): 

Tűzőrségparancsnok (osztályvezető) l fő 
Ki emelt főelőadó (általános) l fő 
Szolgálatparancsnok 3 fő 
Szolgálatparancsnok-helyettes 3 fő 
Szerparancsnok (gépjárművezető) 6 fő 
Különleges szerkezelő (gépjárművezető) 12 fő 
Gépjárművezető 28 fő 
Beosztott tűzoltó 28 fő 
Takarító 2 fő 
Összesen: 84 fő 

A Humán rendszerben - a Fővárosi Tűzoltóparancsnokságon működő más 
rendszerek működőképessége fenntartása érdekében - a személyi állomány tagjának 
tűzőrségre történő beosztását a Humán Főosztály munkatársai rögzítik, így a tűzőrség 

meglévő, tényleges létszámának adatai rendelkezésre állnak. 
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- felm. eü. alkalmatlanság miatt -
Nyugállományba helyezés 5 
- felső korhatár elérésével -
- átszervezés miatt -
- eü. alkalmatlanság miatt 5 
- rokkantság miatt -
- közös megegyezéssel (50 év felett) -
- közös megegyezéssel (50 év alatt) -
- fegyelmileg -
- közalkalmazott -
Elhalálozás -
Athelyezés -
Közalk. jogviszonya megszűnt -
Rendszeresített létszám 84 
Meglévő létszám 78 
Létszámhiány 6 

Más beosztásba történő kinevezések megoszlása: 

Beosztott tűzoltó: 
Szerparancsnok: 
Gépjárművezető: 

Szolgálatparancsnok: 
Összesen: 

l fő 
2 fő 
6 fő 
l fő 
10 fő 

3 
-
-
3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80 
-

A soros járandóságok megadása és a soron kívüli elismerések 

Előresorolás 12 fő 

Előléptetés ll fő 

Foglalkoztatási jutalom ll fő 

Szolgálati időpótlék ll fő 

Szolgálat Jel 6 fő 

Jubileumi jutalom 2 fő 

Nyugdíjrögzítés l fő 

Véglegesítettek 3 fő 

Minősítés 12 fő 

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
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Soron kívüli elismerések 

Minősítések és értékelések helyzete 

A Kőbányai Tűzőrségen a kinevezések a jogszabály adta lehetőségek és a képesítési 
követelmények figyelembevételével történtek. A személyi állományt érintő javaslatok, illetve 
a mellékelt minősítési lapok tekintetében a határidőket pontosan betartották, amelyek 
világosan tartalmazták a személyzeti intézkedések megtételéhez szükséges információkat 

Vagyonnyilatkozat-tételre 20 ll. évben a tűzőrség személyi állományából nem került sor. 

Fegyelmi helyzet 

Fegyelmi felelősségre vonás nem történt. 

Szolgálati panasz 

A tűzőrség állományából szolgálati viszonnyal összefüggő 2004. május Ol. és 2007. 
december 31. között teljesített túlszolgálat illetményben történő megváltásának tárgyában 
többen nyújtottak be szolgálati panaszt a Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezetének Elnöke által. 
Aszóban forgó elmaradt pótlékok kifizetésére az állmány részére évközben sor került. 
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Nyugdíjasokkal való törődés, velük való foglalkozás 

A Közép-pesti Parancsnokság parancsnoka és az Kőbányai Tűzőrség vezetői és személyi 
állománya megfelelő kapcsolatot tartanak és figyelemmel kísérik tűzőrségüktől 
nyugállományba vonult, volt munkatársak szociális helyzetének alakulását. 
A Tűzőrségtől nyugállományba vonult, úgynevezett kerek évfordulós születésnapos 
munkatársaink közül 2 fő köszöntése történt meg oklevélleL 
Nyugdíjas találkozó a tárgyévben nem lett szervezve. 

Szociális, jóléti tevékenység 

Megnevezés Szám (fó) 

Albérleti hozzájárulás o 

Szülési segély ..., 
l 

Temetési segély l 

Kegyeleti tevékenység 

Nyugállományú tűzoltóink közül 2 fő halálozott el 20 ll. évben. A temetésen 
megfelelő módon képviseltette magát a tűzőrség személyi állománya, volt munkatársaink 
pályafutását búcsúbeszéd formájában ismertettük, biztosítottuk a tűzoltók temetését megillető 
hagyományos kellékeket. Két fő esetében az elhunytak temetési költségeit a Fővárosi 
Tűzoltóparancsnokság részben átvállalta, egy főt a szerv halottjaként helyeztettünk örök 
nyugalomra. 

Vezetői utánpótlás, kiválasztás, felkészítés helyzete 

Képzés, továbbképzés 
A tűzőrségen (állami iskolákban) tanulmányokat folytatók eloszlását az alábbi táblázat 
mutatja. 

A felsőfokú hallgatók közül: 
3 fő a Rendőrtiszti Főiskola Rendészeti Igazgatási Szak katasztrófavédelmi szakirányán, 
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l fő a Szent István Egyetem, Ybl Miklós építéstudományi Kar, építészmérnöki szakán folytat 
tanulmányokat. 

Tansegédlettel, szakirodalommal, oktatástechnikai eszközökkel való ellátottság és azok 
alkalmazása 

A Tűzőrség tansegédlettel való ellátottsága megfelelő, de az új központi 
beszerzésekből származó felszerelésekről, technikai eszközökről, gépjárművekről nem 
rendelkezünk megfelelő szakirodalomrnaL 
Az oktatástechnikai eszközök terén egy új eszközt vezetünk be, prezentációs anyagokat és az 
oktatáshoz szükséges videó anyagokat mutattunk be az általunk szervezett műszaki gyakorlat 
keretében. 

A tanulmányi szabadság megállapítása, kivételének vezetése, nyomtatvány 
szakszerűsége, pontossága 

A tanulmányi szabadságokat a Humán Főosztály állapítja meg a dolgozók általleadott 
igazolások alapján, ezzel probléma nem fordult elő, az állomány panasszal nem élt. 
A szabadságok kiadásának rendje, a nyomtatványok szakszerűsége megfelelő. 

A 20 ll. év folyamán a szolgálatparancsnokok ismét megfeszített munkát végeztek, 
hogy a készenlétet biztosítani tudják. Fáradozásuknak köszönhetőerr a Kőbányai Tűzőrség 
területén a tűzoltás és kárelhárítás személyi feltétele biztosítva volt. 
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PÉNZÜGYI, ANYAGI, MŰSZAKI, KÉSZLETGAZDÁLKODÁSI ÉS 
INGATLAN-FENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG 

Pénzgazdálkodási tevékenység: 

A pénzgazdálkodással kapcsolatos tevékenységünket a 022/13/2006 Gazdálkodási 
Rend maradéktalan betartásával végezzük. A Tűzőrség 50.000,-Ft/hó pénzkerettel 
rendelkezik, amely biztosítja a működéshez szükséges egyéb beszerzéseket, és a különböző 
javíttatásokat, mosatás költségeit. Amennyiben a fenti összeg a tárgyhónapban nem elegendő, 
úgy a hó közi elszámolás is lehetséges, és az összeg újból a Tűzőrség rendelkezésére áll. 
A tisztítószer és a papír-írószer és egyéb készlet beszerzését az általános előadó végzi a lehető 
legkedvezőbb árakon. 

2011-ben is rendelkezett a Tűzőrség költségvetési keretekkel, amelyek a következők voltak. 
Jutalom bruttó 1.147.290,-Ft 
Illetményelőleg 1.114.511,-Ft 
Állománybeli segély bruttó 434.330,-Ft 
Készletbeszerzés nettó 236.390,-Ft 
Tisztítószer nettó 282.962,-Ft 
Irodaszer nettó 140.000,-Ft 

A pénzügyi feladatok végzése a költségvetési keretek ésszerű felhasználása mellett történik, a 
takarékosság elvét minden esetben betartjuk Az évvégén kialakult gazdasági helyzet miatt a 
vásárlás nem volt engedélyezett, így a keretösszegünk (irodaszer, takarítószer, 
készletbeszerzés) nem tudtuk maradéktalanul felhasználni. 

Az illetményelőleg keretünket 12 fő vette igénybe (átlag 82.000,-Ft/fő). 

Állománybeli szociális segélyben 6 főt részesítettünk (2 fő nagycsaládos, 4 fő családos) 

Jutalom keretünkből 15 főt pénzbeli elismerésben részesítettünk. 

A Szociális Bizottság a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság intézkedésének megfelelőerr 
működik a jóváhagyott Ügyrend alapján. A bizottság az állományt érintő döntések 
meghozatala előtt (segély, lakásépítési támogatás, munkabér előleg) kinyilvánította 
véleményét, amelyet a döntések meghozatalakor minden esetben figyelembe vettünk. A 
Szociális Bizottságok tevékenységében közreműködtek a Szakszervezet képviselői is. 

Selejtezés, értékesítés: 

A Tűzőrségen lévő anyagok selejtezése központilag, a selejtezési jegyzőkönyvben leírtak 
alapján történik, melynek során az anyagok az FTP raktárába beszállításra kerülnek. 
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Kártérítési tevékenység: 

A mindennapi munkavégzés során igyekszünk elkerülni, hogy az állományunk által 
használt technikai eszközökben, védőfelszerelésekben, berendezési tárgyakban kár 
keletkezzen, vagy esetlegesen elvesztésre kerüljenek. Azonban ennek ellenére is következett 
be kár, illetve rongálódik meg felszerelés. Ebben az esetben, az érvényben lévő 
intézkedéseknek megfelelőerr mindig elkészítjük a kárfelvételi jegyzőkönyvet, - 20 ll-ban 7 
alkalommal, ebből 4 alkalommal közúti baleset - a lehető legrövidebb időn belül 
felterjesztésre kerül, további intézkedés megtétele céljából. 

Adomány befogadás: 

Az év során a laktanya TV szabájában elhelyezett televíziókészülék tönkrement. 
Plazmatelevízió lévén javítása nem volt gazdaságos. Megkerestük a helyi önkormányzat 
polgármesterét, aki egy új típusú 117 cm átmérőjű LED televíziót ajándékozott saját keretéből 
a tűzoltóinak 

Köszönjük! 
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TECHNIKAI, ANYAGI ÉS MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG 

Készletgazdálkodási tevékenység 

A Tűzőrség használatában lévő vagyontárgyakat és készleteket "Készlet-nyilvántartási 
karton"-on rögzítjük, az évközi változásokat minden esetben könyveljük A leltárt követően a 
záró- leltár- és nyitókészlet minden esetben rögzítésre kerül a kartonokon. 

A raktározási körülményeinkben ez évben sem történt változás, változatlanul fennáll az 
utcafront felőli beázás, a raktárak belső falazat állaga egyre romlik. Az év második felében a 
ruharaktárban olyan szintű volt a beázás, hogy ki kellett üríteni a helységet. Raktározásra 
alkalmatlanná vált, mert az aljzatbeton az esőzések után vizes. 

A személyi állomány minden tagja rendelkezik a biztonságos munkavégzéshez 
szükséges egyéni védőfelszerelésseL A védőruházat tisztítása zömében a tűzőrségen lévő ipari 
mosógépben történik a ruha tulajdonosa által. E célra takarítószer készlet terhére 
folyamatosan biztosítjuk a folyékony mosószert. 

A Bristol védőruhák, védőcsizmák, kámzsák, védőkesztyűk cseréje folyamatos. A 
munkavédelmi kesztyű ellátottságunk, megfelelő. 

A védőcsizmáknál több esetben azt tapasztaltuk, hogy akinek rüsztös lába van, nagyon 
nehezen tudunk megfelelő védőcsizmát adni, mivel a lábméretnek megfelelő számozású kicsi, 
az eggyel nagyobb számozású pedig nagy. 

Az év folyamán sok javításra szorult védőruha összegyűlt, ezek javításra történő 
beszállítása az FTP raktárba kétszer megtörtént Legtöbb esetben a Bristol védőnadrágak 
szarultak cserére. A Tűzőrségen a megoldás az lenne, ha a vonulós állomány minden tagja 2 
db védőruhával rendelkezne. Az új felszerelőket központilag szerelik fel, ami azt év folyamán 
nem ütközött nehézségbe. 

Az üzemanyag ellátás kártyás tankolási rendszerrel történik. Az üzemanyag számlák 
összesítése, felterjesztése minden hónap elején megtörtént MOL üzemanyag 
kártyákhasználatával töltjök fel járműveinket üzemanyaggal. Egyéb kenőanyagok biztosítása 
igénylés alapján folyamatos. 

Tartalék gépjárműfecskendővel nem rendelkezünk. Az idősebb gépjárművek az év során 
is egyre több javítást igényeltek. Megnövekedett a szakszervizben töltött napok száma. A 
HDR-663 frsz. Mercedes 2000 fecskendő hosszú javítás után elkészült, folyamatos 
készenlétet lát el. A kieső gépjárműfecskendők helyett más tűzőrségektől rövid időn belül 
kaptunk segítséget. 

A technikai ellenőrző vizsgálatok végrehajtása az előírások szerint történik. A hetente 
megtartott szerkarbantartások alkalmával a szerek tisztántartása, karbantartása, a kisebb 
javítások elvégzése megtörténik 

Technikai Rendben előírtak szerint elvégeztük a mászóövek próbáit, szemrevételezésit, 
dokumentálásuk az előírtak szerint megtörtént 

A gépjármű okmányok (menetlevél, üzemeltetési napló) vezetése megfelelő, de nagyobb 
odafigyeléssel a hiányosságak kiküszöbölhetőek lennének. A gépjárművek átadás- átvételére, 
az átadási jegyzőkönyvek pontosságára a szolgálatparancsnokok, a technikai felelősök és a 
gépjárművezetők is vigyáztak, így év közben probléma nem merült fel. 

A három fő technikai felelős és az őket helyettesítő gépjárművezetők jó munkát 
végeztek. Odafigyeltek a hibák kijavíttatására és a karbantartások végrehajtására. Amennyiben 
bármilyen hiányosság fordul elő az adott szer felszerelései és műszaki állapotában a szükséges 
intézkedés megtörtént 
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Az ügyintéző gépjármű igénybevételének szabályszerűségét és a menet okmányának 
vezetését szúrópróbaszerűen ellenőrizzük, melynek során szabálytalanságot nem 
tapasztaltunk Januárban váratlan vezérműszíj-szakadás miatt teljes motorgenerált kellett 
végrehajtani rajta 

A porral- és habbaloltó készülékek felülvizsgálata az év folyamán két ízben megtörtént, 
a meghibásodott üres készülékeket rövid időn belül kicserélték. 

A Tűzőrségen lévő valamennyi tűzoltó szakfelszerelés (létrák, mászó övek, mentő 
kötelek) rendelkezik érvényes felülvizsgálati jegyzőkönyvvel, terhelési próbájukat minden 
esetben végrehajtjuk és csak ezek után kerülnek felmálházásra a gépjárművekre. 

Ingatlan-fenntartással, állagmegóvással kapcsolatos tevékenység 

A Kőbányai Tűzőrségen továbbra is fennáll az épület elöregedéséből származó 
állagromlás (málladozó vakolat, a nyílászárók elavultak stb.) A laktanya működtetése és 
üzemeltetése az előírásoknak és a rendeltetésnek megfelelően történik. 

2011-ben Tűzőrségünkön az ingatlan leltár határidőre megtörtént Továbbra is probléma, 
hogy a vizes helyiségek lefolyói gyakran eldugulnak A Főosztály a kért javításokra 
vonatkozóan intézkedéseket rövid időn belülminden esetben megtette. 

Tűzőrségünkön 20 ll. évben önerős munkálatok végzésére került sor. Az emeleti 
folyosó burkolása után ( ezt külső cég végezte ) az állomány részéről tisztasági festésre került 
sor önerős munka keretében. 
Az év folyamán az udvaron kialakításra került egy szaletli amit az állomány tervezett és 
alakított ki. 

Az Ingatlanfenntartási Osztály felé minden jelentési kötelezettségnek eleget tettünk, 
vezetőjével és munkatársaikkal továbbra is nagyon jó munkakapcsolatot folytatunk. 

Kommunikációs tevékenység, tűzvédelmi felvilágosítás, propaganda 

A tűzvédelmi propaganda- és felvilágosító munkánk során kihasználtuk a helyi sajtó 
és kábeltelevízió adta lehetőségeket. A televíziós programokhoz igénybe vettük a 
Kommunikációs Főosztály videó csoportjának segítségét is. Toborzó levelet a Kőbányai 
Hírek újságban idén is megjelentettünk. 

Majdnem havi rendszerességgel jelentek meg a Kőbányai Hírek c. újságban a tűzőrség 
hírei, amelyekben szerepeinek a legfontosabb tűz-, és káresemények, valamint a lakosságat 
érintő tűzoltósággal kapcsolatos hírek, ám év közben az újság átmenetileg átszerveződött, 
elektronikus formát öltött és www.l Okerkult.hu. néven fut tovább. Alkalmanként a Centrum 
TV munkatársai is képes riportot készítenek a tűzőrségen az aktualitások, figyelemfelhívások 
tekintetében. A lakossági fórumokon is állandó vendégek vagyunk. Az Önkormányzat 
segítségével szinte valamennyi háztartásba eljutattuk a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság által 
készített "Mit tehetünk lakásunk tűzvédelméért" című kiadványt, melyet különböző civil 
rendezvényeken továbbra is terjesztünk. 

A Kőbányai Tűzőrség életében a 2011-es évben a legnagyobb propaganda siker 
egyértelműen a Kőbányai Rendvédelmi Nap sikeres lebonyolítása volt. Nem csak a lakosság 
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felé tudtuk megmutatni munkaszeretetünket, kreativitásunkat, szervezőkézségünket, 
szaktudásunkat, de a többi rendvédelmi és társszerv is elismerően nyilatkozott munkánkról. 

Az általános iskolákkal is jó kapcsolatban vagyunk. A Harmat utcai Általános Iskola 
ad 20 ll. évtől otthont a Dr. Sztanek Endre Alapítványnak, ahol megkezdődött - az országban 
egyedülálló módon - a kicsik tűzvédelmi oktatása. Ehhez kérnek - és kapnak is segítséget, 
úgy írott anyagot, vagy éppen leselejtezett tömlőket. Rendszeresen jönnek hozzánk más 
iskolai csoportok, hiszen a múzeum közelsége miatt is közkedvelt a gyerekek körében a 
Kőbányai Tűzőrség. Külön kérésre több bemutatón (iskolák, óvodák, Polgári Védelmi 
rendezvényen) is részt vettünk, melyek hagyományosan jól szalgálták a tűzoltóság 
népszerűsítését 

Jelentős eredménynek számít az is, hogy korábban a Kőbányai Önkormányzat a mi 
kezdeményezésünkre felkarolta a pedagógus továbbképzéseink akkreditációjának ügyét. 

A " Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány" jelenleg teljes átszervezés alatt áll, 
melybe két helyi (plusz egy nyugállományú) tűzoltó tagjelölését is elfogadta a 
képviselőtestület, az " összeférhetőségi" vizsgálat megtörtént, kizáró ok nincs a tagságukra 
vonatkozólag. 

Durai Ferenc úr vezetésével a tűzoltó nyugdíjas tagozat, fővárosi parancsnoki 
engedéllyel minden hónapban megtartja délutáni összejövetelét a tűzoltóiaktanyánk 
ebédlőjében, általában igen szép személyi létszámmal. 

Informatikai tevékenység 

A vezetékes és vezeték nélküli híradóeszközökkel a Tűzőrség ellátott, az eszközök 
üzemképesek Az állomány ezeket rendeltetésszerűen használja, a kapcsolódó okmányokat 
vezetik. 
Áramkimaradás esetére a szünetmentesség csak a híradó helyiség vonatkorásában a riasztási 
rendszer esetén biztosított. 
20 ll-ben a szolgálatparancsnoki és tűzőrségparancsnoki számítógépekre telepítésre került az 
OKF KAP program, mely széleskörű adatszolgáltatási és lekérdezési lehetőséget biztosít. 
TÜKIR program a szolgálatparancsnok, az osztályvezető és az általános előadó számító 
gépére is fel lett feltelepítve, melyet használnak. Vele kapcsolatos problémákat -
(működésével)- folyamatosanjelzik az Informatikai Főosztály részére. 
A számító gépekre programot csak az Informatikai Főosztály munkatársai installálnak, azok 
jogilag tiszták. 
A rendszeres adatszolgáltatásokat- (napi létszám, jelentés a gyakorlatokról, szerállapot, stb.)
a meghatározott időpontokban minden esetben teljesítettük 
A Tűzőrségen működik az Internet hálózatra való csatlakozás lehetősége, melyet az állomány 
nagy része megfelelő módon használ. A GW és a TÜKIRtanfolyamot az állomány kijelölt 
része elvégezte és a legjobb tudása szerint használja. Az év második felében az 
őrségparancsnoki számítógép cseréje, valamit az általános előadó manitorának cseréje 
megtörtént Az információs tevékenységünket értékelve az a véleményünk, hogy elsősorban 
az elöregedett számítógépek és monitorok cseréje lenne szükséges. Ez különösen igaz a 
társalgóban található számítógépre, mivel az a legelavultabb. 
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Munkavédelmi tevékenység 

Munkavédelmi tevékenységünket a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság által kiadott 
"munkavédelmi Szabályzat" előírásai alapján végeztük. A munkavédelmi őrök havi 
időközönként ellenőrzésekkel, szemlékkel, figyelemmel kísérik az épület, a szerszámok és 
más anyagok hibáit. Észrevételeiket írásban rögzítették Munkájukat felelősségteljesen, a 
követelményeknek megfelelően végzik. A balesetvédelmi oktatások az értékelt időszakban a 
megszakottól eltérően kerültek végrehajtásra. A gépek, eszközök, felszerelések biztonság
technikai vizsgálatait és karbantartási munkálatait elvégeztük illetve dokumentáltuk 

A munkára képes állapot ellenőrzése megtörténik, dokumentálása megfelelő. A 
szakfelszerelések biztonsági felülvizsgálata, és dokumentálása megfelelő. Az állomány egyéni 
védőeszközzel történő ellátása kielégíti a vonatkozó követelményeket. 

Felmentéssel járó szolgálati (munka) balesetet szenvedett 2011-ben a Kőbányai 
Tűzőrségen 2 (9) fő, valamint sportbalesetet 3 fő. (Zárójelben a 2010. évi adatok láthatók.) 

Ügykezelés 

A Parancsnokság székhelyén (VIII. Dologház u. 1.) négy fő(+ l fő betegállományban) 
ügykezelő látja el a Közép-pesti Parancsnokság, azaz a négy tűzőrség ügykezelési, iktatási 
feladatait. A kialakított iratkezelési rend megfelelően biztosítja a dokumentumok 
fellelhetőségét. 

Lényeges feladatot jelentenek a tűzeseteket követő egyéb adminisztrációs jellegű 
teendők. Így 20 ll-ben saját hatáskörben 177 db hatósági bizonyítványt adtunk ki (20 l O-ben 
98 db). Az ügyfelek részéről rendkívül kedvező fogadtatásra talált a megváltozott ügymenet, a 
kérelmezök többsége számára biztosítani tudtuk, hogy a kérelem benyújtásakor kézhez is 
vehették az elkészített hatósági bizonyítványt. 

A vizsgált időszakban összesen 14242 (5094) ügyirat került iktatásra. (zárójelben a 
2010. évi adatok láthatók.). Az összegbeli változás is jól mutatja a szakterületek 
összevonásának adminisztrációt érintő következményét a parancsnokságon. 
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Összefoglaló értékelés 

A Közép-pesti Tűzoltási és Mentési Parancsnokság Kőbányai Tűzőrség 2011. évi 
tevékenységét a szakmai feladatok jó színvonalú végrehajtása jellemezte. Ezzel együtt sok 
figyelmet kell fordítanunk a pontos, racionalizált munkavégzésre, a precíz munkaszervezésre, 
a mindennapos feladategyeztetésekre. 

Ez évi 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 felkutatása és alkalmazása. Ki kell alakítani az 
állománnyal szembeni követelmények egységes rendszerét, erősíteni a szolgálatellátás 
általános fegyelmét és a parancsnoki-vezetői állomány ellenőrző számonkérő 
tevékenységének következetességét. 

A legfontosabb feladat a továbbiakban is, hogy biztosítsuk a lakosság szamara a 
tűzvédelmet Tudják, a nyugodt alvás mellett a hozzátartozóik életére van, aki vigyáz. 
Érezzék azt, hogy minden pillanatban őrizzük a környezetüket egy folyamatos készenlétben 
működő, hatékony, a kerületi önkormányzattal, társzervekkel együtt tevékenykedő, helyi 
speciális feladatokat ellátó szervezetként. 

Elengedhetetlenül fontos, hogy az emberek tanulják meg az alapvető védekezési- és 
magatartási szabályokat betartani, valamint betartatni a biztonságuk megőrzése érdekében. 
Kollégáimmal állunk mindig rendelkezésükre, örömmel tárjuk Önök elé a szakmai 
tapasztalatot, a köz javát szolgálva. 

"HA BAJ VAN, SEGÍTÜNK!" 

Budapest, 2012. május 04. 

Gar.di "József 
tűzoltó őrnagy 

tűzoltóparancsnok 
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