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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről 
szóló beszámolóról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 
törvény 30. § (5) bekezdése kimondja, hogy a tűzoltó parancsnok vagy kij elölt 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 Képviselő-testület 2018. évi munkatervének megfelelően Horváth Lajos tűzoltó őrnagy, 
tűzoltó parancsnok megküldte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 

A beszámolót az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Kérem a tisztelt Képviselő -testületet 

a beszámoló megtárgyalására és elfogadására. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2018. május ,,~ ') 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. ./2018. (V. 24.) határozata 

a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről 

szóló beszámolóról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. Kerületi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 
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BEVEZETÉS 

2012. január 1-jén hatályba lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII törvény, amely szerint a 
katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása állami feladat. A törvény 
szerint a 2011. december 31.-ig önkormányzati felügyelet alatt állt tűzoltóságok, állami 
irányítás alá kerültek, integrálódtak a katasztrófavédelem egységes szervezetébe, ugyanakkor 
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 
törvény 30. § (5) bekezdése kimondja, hogy „a tűzoltó parancsnok vagy kijelölt helyettese 
évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat 
képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.” 
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) mint területi katasztrófavédelmi szerv 
2012. január 1-jével alakult meg a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, a Fővárosi Polgári 
Védelmi Igazgatóság és a Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatóság összevonásával. A 
katasztrófák elleni védekezés, a veszélyhelyzetek megelőzése, a károk felszámolásában való 
közreműködés tartozik legfontosabb feladatai közé, mindez a fővárosi lakosság élet- és 
vagyonbiztonságának védelme érdekében. 
A helyi szervek a katasztrófavédelmi kirendeltségek, és azokon belül a hivatásos tűzoltó-
parancsnokságok. A fővárosban öt katasztrófavédelmi kirendeltség – Észak-budai, Dél-budai, 
Észak-pesti, Dél-pesti és a Közép-pesti – került kialakításra. 
A Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség (a továbbiakban: KPKK) 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 és a X. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: X. HTP) és 
a Belvárosi Katasztrófavédelmi Őrs. 
A X. HTP a működési területén ellátja a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet, feladata 
továbbá a tűzoltó egyesületek, létesítményi tűzoltóságok szakmai irányítása és felügyelete. 
Jelenleg két létesítményi tűzoltóság működik Kőbányán, önkéntes tűzoltó egyesület nincsen. 

I. 2017. ÉV LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI 

Legfontosabb feladatunk a lakosság biztonságának fenntartása minden körülmények között. 
2017. év kiemelt feladata volt elsődleges szakmai alaptevékenységünk – a tűzoltás és műszaki 
mentés – és az ezt szolgáló háttér biztosítása, a vonulási készség fenntartása, a fiatal állomány 
szakismeretének, szakmai rutinjának kialakítása valamint az eredményesség növelését célzó 
módszerek felkutatása és alkalmazása. A szakmai képzéseket a belső szabályozókban 
meghatározott továbbképzési tematika szerint bonyolítottuk le. 
Kialakult az állománnyal szembeni követelmények egységes rendszere, erősítettük a 
szolgálatellátás általános fegyelmét, alaki foglalkozásokat tartottunk és az ellenőrzések, 
számonkérések alkalmával feltárt kisebb hiányosságok, hibák jövőbeni elkerülése végett 
rendkívüli oktatásokat, gyakorlatokat szerveztünk. Ezeket megfelelően dokumentáltuk, 
azokról jelentéseket készítettünk. 
A továbbiakban is kiemelt célként jelent meg az állomány folyamatos képzése, a 
tűzoltásvezetők és a beavatkozó állomány ismereteinek bővítése valamint gyakorlati 
képzettségének fejlesztése. A kiadott BM OKF főigazgatói és FKI igazgatói belső 
szabályozók tartalmának megismerése, elsajátítása és azok alkalmazása 2017. évben is 
elengedhetetlen volt, melyek biztosítják a szervezet szabályszerű működését. 
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II. 2017. ÉV ELVÉGZETT FELADATAI, MEGTETT INTÉZKEDÉSEI 

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. 
A FKI féléves vezetői munka- és ellenőrzési terveiben megfogalmazott tervfeladatok 
teljesültek. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 
XXXI. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint az egyéb jogszabályok alapján kidolgozott 
főigazgatói és belső szabályozók, feladatszabások érvényesülnek a Parancsnokságon, 
munkánkat a törvényesség betartásával végezzük. 
A FKI tűzvédelmi koncepciójának közép- és hosszú távú megvalósításából a 
Parancsnokságunkra eső feladatokat végrehajtottuk. A vezető, irányító és ellenőrző 
tevékenység a Parancsnokságon a rendszeres parancsnoki jelenléttel, számonkéréssel valósul 
meg. 
Kiemelt fontosságúnak tartjuk a személyi állomány tekintetében a humán tevékenység magas 
színvonalának biztosítását, értve ezalatt a kiválasztást, felkészítést és humán gondoskodást. 
Mindebben természetesen a Humán Szolgálat dolgozóin túl valamennyi szakterület, és 
elsődlegesen a vezetői állomány felelőssége a jelentős. 
2017-ben is nagy hangsúlyt kapott az ellenőrzési tevékenység. Érezhető szemléletváltozást 
sikerült elérni annak érdekében, hogy az ellenőrzött ne kellemetlen kötelezettségként élje meg 
az ellenőrzést, hanem az esetleges hibafeltárással saját, vagy szervezete munkájának javító 
célú támogatásaként. 
Szakmai tevékenység 
Fővárosunk lakosságának mentő tűzvédelméért az FKI a felelős. E magas színvonalú szakmai 
szervezetnek nélkülözhetetlen részét képezi a X. HTP, mely Budapest X. kerületének, 
Kőbányának a tűzbiztonságáért lelkiismeretes odaadással felel. Laktanyaépületünk szinte a 
főváros mértani középpontjában helyezkedik el, amely helyet biztosít a Katasztrófavédelem 
Központi Múzeumának is. 
A kerület társadalmi, gazdasági és tűzvédelmi szempontból is változatos képet mutat. Közel 
78.000 lakos él itt kb. 32,5 km2 területen. A számadatok ismeretében a városrész tűzvédelme 
stabilnak, biztonságosnak értékelhető. A veszélyes technológiák jelenléte, a rendezetlen 
bérleti viszonyokból adódó veszélyhelyzetek, a lakóépületek és más létesítmények 
amortizációja a tűzoltóság készenléti egységeinek, a létesítmények tűzvédelmi szervezeteinek 
és a helyi önkormányzat következetes és folyamatos együttműködését igénylik. 
Kőbánya kiemelt kerületnek számít a fővárosban mind az ipari tevékenység, és a lakótelepek, 
mind pedig a közlekedés szempontjából. Találhatók itt magas- és középmagas épületek, 
hatalmas pincerendszer, ipari üzemek, számos lakótelep, TV székház, adótorony, lakóparkok, 
szállodák, egészségügyi intézmények, kórház, több bevásárlóközpont, honvédségi-, 
rendvédelmi létesítmények, büntetés végrehajtási intézetek, metróállomások, vasútállomás, 
erdős területek, kisvízfolyás, partfal, atomenergiát hasznosító létesítmény stb.  
A létesítményi tűzoltóságoknál a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve félévente 
előírásszerű ellenőrzéseket hajtottunk végre, illetve ellátjuk szakmai felügyeletüket. 
Megállapítható, hogy mindkét létesítményi tűzoltóságnál folyamatos fejlődés tapasztalható. 
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A legjelentősebb káreset 
Esemény helyszíne: Budapest X. ker. Pongrácz út. 15. 
Esemény időpontja (év/hó/nap, óra:perc): 2017. december 7., 17 óra 53 perc 
Káreset fajtája: Tűzeset 
Riasztási fokozat: III. Kiemelt 
Az esemény keletkezésekor a X. kerületi állomány már közel két órája a VIII. kerület Golgota 
utcai ötös fokozatú káresetnél tevékenykedett. A területvédelmi feladatokat egy XVII. kerületi 
fecskendő látta el. A helyszínen az első egység kiérkezésekor kb. 500m2-en fémszerkezetű 
raktár teljes terjedelmében égett, ahonnan a tűz átterjedt egy 500m2-es téglaépítésű 
asztalosműhelyre is. A fokozat III/K (hármas kiemelt) tűzesetté lett minősítve, ahol a rajok 5 
db "C" és 1 létra sugárral végezték az oltási munkálatokat. A következő szolgálati napon a 
káresetet a X/25-ös (rajparancsnok) irányítása mellett teljesen felszámolták. A rajok 2 db 
oxigén, 2 db acetilén, 2 db 12kg-os PB és 2 db kemping PB palackot hoztak ki az épületekből. 
Személyi sérülés nem történt. A tűzterjedés intenzív volt. A káreset felszámolása során két 
munkagép is segített, a kiérkezéskor nagy lángokkal égő 500m2 fémszerkezetes raktár a tűztől 
romba dőlt elemeinek a bontásában, és az alatta található tűzfészkek felszámolásában. 
Az eset érdekessége, hogy amikor az elsőnek kiérkező raj a tűz nagysága és gyors terjedése 
miatt a fokozatot III/K-re (hármas kiemelt) emelte, akkor a közeli VIII. kerület Golgota utcai 
V-ös fokozatú káresettől Géczi Béla tűzoltó ezredes kirendeltség-vezető és Kelemen Zsolt 
tűzoltó alezredes parancsnoki ügyeletes átvonult a Pongrácz utcai esethez. A területen 
tapasztalható rengeteg feladat miatt a főtiszteknek a táplálásszerelésbe is hathatósan be kellett 
segíteniük.  

 

 

Tűzoltási és mentési, valamint szolgálatszervezési tevékenység 
Készenléti szerek: 
A rendelkezésre álló készenléti szereink számától függően naponta 14-15 fő lát el készenléti 
jellegű szolgálatot. A Parancsnokság rendszeresített készenléti szerei: 2 db 
gépjárműfecskendő, 1 db magasból mentő gépjármű, 1 db nehéz műszaki mentőszer. 
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A X. HTP esetei riasztási kategória szerint (2017. év): 

Téves j.; 
159

Műsz. 
Ment.; 411

Tűzeset; 
263

Utólagos j.; 
10

Szánd. mt. 
J.; 2

Tűzeset

Műsz. Ment.

Téves j.

Szánd. mt. J.

Utólagos j.

 

Az esetek jellege riasztási fokozat szerint: 
Vizsgált fokozat X. ker. HTP 

I. 815 
II. 12 
III. 4 
IV. 2 
V. 2 

Tűzesetek megoszlása a X. kerületben: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Panel tűz: 10 
Szabadtéri: 5 
Erdő- és vegetáció: 7 
Hulladék, szemét: 5 
Személygépkocsi: 5 
Ipari, termelési lét.: 5 
Kereskedelmi, szolgáltatói lét.: 7 
Közlekedési eszköz: 12 
Közlekedési lét.: 8 
Közterület: 125 
Közút: 89 
Otthon jellegű: 134 
Sport jellegű 2 
Tárolási lét.: 3 
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Vonulási diagram az előző évekkel összehasonlítva: 

A X. HTP riasztási számadatai: 
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Személyi állomány 
A X. HTP önálló állománytáblával nem rendelkezik, létszáma a közép-Pesti Kirendeltség 
állománytáblájából került leosztásra a szerállománya alapján. A X. HTP rendszeresített 
létszáma 2017. január 1-jén 72 fő. A vonulós állomány 66 főből áll, a törzsállomány 4 fős 
(tűzoltóparancsnok, parancsnok-helyettes, műszaki-biztonsági tiszt és a katasztrófavédelmi 
megbízott). 1 fős a létszámhiány. 
2017. január elsejével a Parancsnokság vezetésében személyi változások történtek. A korábbi 
parancsnokot a XVII. HTP-re vezényelték. A parancsnoki tevékenységgel Horváth Lajos 
tűzoltó századost, az addigi parancsnok-helyettest bízták meg. A parancsnok-helyettesi 
beosztásba Szabó Ernő tűzoltó századost nevezték ki. Horváth Lajos parancsnoki 
kinevezésére 2017. november 20-án került sor, a kinevezéssel egyszerre előléptették tűzoltó 
őrnagyi rendfokozatba. A műszaki biztonsági tiszt (Onodi Barbara tűzoltó hadnagy) és a 
katasztrófavédelmi megbízotti személyében (Kronecker Gábor tűzoltó főhadnagy), nem 
történt változás. Az állomány átlagos életkora 38 év, az átlag szolgálati idő: 12,7 év. 
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Képzés, továbbképzés helyzete 
A X. HTP-n az állomány képzését a jóváhagyott kiképzési terv alapján végeztük. A terv 
elkészítésénél a BM OKF iránymutatásait vettük figyelembe. Az előírt rendszeres és soron 
kívüli beszámoltatást elvégeztük, melyet mindenki sikeresen teljesített. A kinevezett 
gépjárművezetők vezetéstechnikai alapképzésén minden kötelezett részt vett. 
A gépkocsivezetők nagy számban vettek részt a téli vezetéstechnikai tréningen. A speciális 
vezetéstechnikai tanpályáján lehetőség volt arra, hogy kontrollált körülmények között, 
csúszós útfelületeken gyakorolják, a „téli útviszonyok” közötti balesetmentes közlekedést.  
Az időszakos és alkalomszerű, tűz- és munkavédelmi, valamint a kisgépkezelői oktatásokat 
megtartottuk. 
Munkavédelmi helyzet 
A munkavédelmi tevékenység koordinálása, a balesetek kivizsgálása, az egészségvédelmi 
megbízotti feladatok ellátása a műszaki-biztonsági tiszt feladata.  
A X. HTP készenléti állományából 11 fő rendelkezik alapfokú, egy középfokú, egy fő pedig, 
felsőfokú munkavédelmi végzettséggel, a törzs állományából egy főnek van felsőfokú 
munkavédelmi diplomája. 
A készenléti állomány számára biztosítva van a megfelelő minőségű, rendszeresített 
védőfelszerelés. A korábban használt védőruházat R13 ruházatra való cseréje a 2017-es évben 
is folytatódott. 
Az előírt ruhaszemléket megtartottuk. Az egyéni védőeszközök időszakos felülvizsgálatát 
elvégeztük. A Parancsnokságon lévő tűzoltó létrák, kötelek, mászóövek és tűzoltó tömlők 
terhelési és nyomás próbáját elvégeztük, illetve elvégeztettük. Alkoholszondás ellenőrzéseket 
a X. HTP-n heti szinten szúrópróba-szerűen végeztünk, az eredmény minden esetben negatív 
lett.  
Gyakorlatok tapasztalatai 
A hatályos és aktuális jogszabályokban foglaltak alapján, illetve a szakterületi kéréseknek 
eleget téve az előírt gyakorlatokat megtartottuk. A gyakorlatok a X. HTP kiképzési tervében 
kerültek ütemezésre, melyeket az alábbi helyszíneken hajtottunk végre: 
Helyi ellenőrző gyakorlat – 2 db 

Budapest X. Szállás utca 5. Ceva-Phylaxia Zrt. 
Budapest X. Tündérfürt utca 3. Dajar Kft. 
Szituációs begyakorló gyakorlat – 4 db 
Budapest X. Kőér utca 5. Lampart vegyipari Zrt. 
Budapest X. Gyömrői út 104. Bosch 
Budapest X. Keresztúri út 30-38. Egis Zrt. 
Budapest X. Kápolna tér 5. Társasház. 
Helyismereti gyakorlat – 12 db 

Budapest X. Kada utca 27-29. Ált. Isk+Sport csarnok. 
Budapest X. Harmat utca 224 Autó-bontó 
Budapest X. Kozma utca 3. Silvercart. 
Budapest X. Őrs Vezér tere 25. Árkád. 
Budapest X. Gyömrői út 19-21. Richter G. Nyrt.  
Budapest X. Kőbányai pincerendszer. 
Budapest X. Jászberényi út 43-49. City Logistic Kft. 
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Budapest X. Szállás utca 5. Ceva-Phylaxia Zrt. 
Budapest X. Tündérfürt utca 3. Dajar Kft. 
Budapest X. Kőér utca 5. Lampart vegyipari Zrt. 
Budapest X. Gyömrői út 104. Bosch 
Budapest X. Keresztúri út 30-38. Egis Zrt. 
Budapest X. Kápolna tér 5. Társasház. 
A Parancsnokság állományának meg kell ismernie a működési területén található jelentősebb 
létesítményeket. A helyismereti-, a szituációs begyakorló- és az ellenőrző gyakorlatok számát 
intézkedés határozza meg. A gyakorlatok helyszínét és időpontját a tárgyévet megelőző év 
végéig rögzíteni kell a központi adatszolgáltató rendszerben.  
Adatszolgáltatási, jelentési kötelezettség megvalósulása, riasztási rendszer 
A X. HTP az adatszolgáltatási kötelezettségének a hatályos jogszabályok, és belső 
szabályozók alapján tesz eleget. Az adattárakat határidőre elkészítettük, feltöltöttük. A 
rendszerek frissítéseit, újításait folyamatosan figyelemmel kísérjük és alkalmazzuk. 
A híradóügyelet az ügyrend szerint látja el tevékenységét, az előírt dokumentumokkal, 
eszközökkel rendelkezik. A híradóügyeleten elhelyezett okmányok felülvizsgálata 
folyamatos. Az ügyeleti szolgálat ellátásával kapcsolatos feladatokat ön- és központi képzés 
keretében sajátítják el az oda beosztottak. A napi jelentési kötelezettségüknek eleget tesznek, 
tevékenységükkel nagyban segítik a beavatkozó állomány és a műveletirányítás munkáját. Az 
ügyeleti rendszerben a parancsnokok is heti váltásban tartanak parancsnoki ügyeletet a 
Kirendeltség területén. 
Döntés előkészítő, döntéstámogató tervek 
10 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 terveit folyamatosan aktualizáljuk. Mivel a 
jogszabályváltozások egyre több létesítményre teszik kötelezővé a TMMT készítését így ezek 
folyamatosan egyre nagyobb számban készülnek. Az átdolgozott és elkészült TMMT-k 
jóváhagyásra kerültek, melyeket igyekszünk naprakészen tartani.  
Ellenőrzések alkalmával feltárt hiányosságok és a végrehajtott intézkedések értékelése 
A 2017. évben 58 különböző szintű ellenőrzés történt a X. HTP vonatkozásában. Az 
ellenőrzések kiterjedtek a szolgálat ellátására, a szolgálat átadás-átvételre, a szerelési- és 
technika kezelői ismeretekre, az okmányokra, a vezetési gyakorlatok dokumentálására, a 
hivatali munkaidőn túli készenléti szolgálat-ellenőrzésekre, a menetlevelek ellenőrzésére, a 
napirend végrehajtására, a szituációs begyakorló gyakorlatokra stb.  
Az ellenőrzések során ismétlődő, szándékos, nagy fajsúlyú szabálytalanságot nem tapasztaltak 
az ellenőrök. A hiányosságok megszüntetéséről és a tett intézkedésekről a beszámolókat 
felterjesztettük. Az állománnyal ismertettük az ellenőrzések tapasztalatait, és a megtett 
intézkedéseket.  
Káreseti együttműködés a társszervekkel 
A társszervekkel való együttműködés döntő többségében a rendőrséggel és a mentőkkel 
valósul meg. Ezek mellett káreseteknél közösen dolgozunk több céggel, pl. BKK Zrt., ELMŰ 
Nyrt., Vízművek. A társszervek vezetőivel, és dolgozóival jó kapcsolatot alakítottunk ki. 
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Együttműködés más szervekkel, szervezetekkel 
A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvánnyal sikerült új alapokra helyezni a kapcsolatunkat. 
Egyeztettük a közös feladatainkat és a prioritásokat, amelyekben maximálisan egyetértünk. 
Természetesen a feladatunk, hogy a lehető leghatékonyabban és legnagyobb számban 
vegyünk részt az Alapítvány munkáiban, míg az Alapítvány a szakfelszerelések beszerzése 
helyett inkább a támogató, gondoskodó és elismerő feladatokra helyezte a hangsúlyt. Ennek a 
szemléletváltásnak köszönhetően 2017-ben több olyan esemény is volt melyeket az állomány 
nagy örömmel fogadott. Ez első ilyen a dolgozók általános iskolás gyermekeinek iskola 
kezdési támogatása volt, melyet a rendvédelmi napok támogatása követett. 
Decemberben két további örömteli esemény is történt a Parancsnokság életében. A Kőbánya 
Tűzvédelméért Közalapítvány megalapította a „Kőbánya Év Tűzoltója Díjat”, Budapest 
Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata pedig két főnek kiváló tűzoltó elismerést adott. 
Az elismeréseket a jutalmazottaknak Kovács Róbert polgármester, és az Alapítvány elnöke, 
Molnárné Markstein Julianna adta át. 

        
A másik, az állomány számára kedves decemberi esemény az volt, amikor a Kőbánya 
Tűzvédelméért Közalapítvány a karácsonyi ünnepeken szolgálatban lévő állományt ünnepi 
ebédre látta vendégül. Ennek köszönhetően, a családjuktól távol lévő kollégák érezhették azt 
az egész évi gondoskodást és köszönetet, melyet az Önkormányzat és az Alapítvány vezetése, 
a tűzoltók áldozatos munkájával kapcsolatban érez. Nagyon köszönjük a támogatásokat!  
A kerületi védelmi bizottsággal szoros munkakapcsolatban vagyunk, minden okmányt 
megkapunk, tevékenységünkkel segítjük munkájukat. A kommunikációs és törzsvezetési 
gyakorlatokon gyakoroljuk az együttműködést. 
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Az Önkormányzatnál 1 fő látja el a közbiztonsági és katasztrófavédelmi referensi feladatokat, 
Dániel Zoltán személyében, kapcsolatunk kiváló. Éjjel nappal segíti a munkánkat, nem csak a 

káreseteknél áll 
rendelkezésünkre, de a 
gyakorlatok szervezésében is 
számíthatunk rá.  
A kerületben működő Dr. 
Sztanek Endre Alapítvánnyal 
ugyancsak kiváló viszonyt 
ápolunk. Nem csupán az 
évente megrendezésre kerülő 
katasztrófavédelmi ifjúsági 
versenyen és a kerületi 
Rendvédelmi Napon 
találkozunk, hanem részt 

vesznek Parancsnokságunk gyakorlatain, és a különböző versenyeken induló diákok 
laktanyában rendezett felkészítésén is. 
Immáron 10. alkalommal került megrendezésre a kerületben a Rendvédelmi Nap. A 
rendezvény nagyszabású és igen színvonalas volt, történetében először két naposra 
szerveztük. Az első nap a rendvédelmi dolgozóké és családtagjaiké volt, a második nap pedig 
a hagyományos közönség nap lett. A rendezvényen a résztvevő szervezetek technikai 
eszközeinek, járműveinek megtekintése mellett, különböző akadálypályák, feladatok, illetve 
információs standok várták az érdeklődőket. A X. HTP munkatársai segítségével a résztvevők 
a füstsátorban való közlekedés során megismerhették egy káreset korlátozott látási viszonyait. 
A kicsik a tűztálcán gyakorolhatták a tűzoltást, ami a gyerekek körében igen népszerű volt.  
A rendvédelmi napokkal kapcsolatban több olyan verseny is megrendezésre került, 
amelyeknek csapatépítő és állomány összekovácsoló hatása vitathatatlan. Ilyen volt a 
kispályás labdarugó torna, a főzőverseny és a virtusvetélkedő. Három csapatunk egységét a 
Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítványtól kapott egyen pólók is kifejezték  
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Sajtó tevékenység 
Fokozott figyelmet fordítunk a helyi médiában történő megjelenésre. Számos sajtó- és média 
megjelenésünk volt 2017-ben. Főbb témák voltak: a téli rendkívüli időjárás, az ifjúsági 
versenyek bemutatása, a kiemelt káresetek, a szén-monoxid veszélyei, az árvízi híradások, a 
hőségriadóval, szabadtéri-, illetve karácsonyfa tüzek megelőzésével kapcsolatos tájékoztatás, 
a MoLaRi-szirénák, szilveszteri veszélyek stb.  
Kommunikációs tevékenység, tűzvédelmi felvilágosítás, bemutatók 
Az általános iskolákkal és óvodákkal jó kapcsolatot ápolunk. A Kőbánya Tűzvédelméért 
Közalapítvány segítségével igyekeztünk új tájékoztatási lehetőségeket felkutatni. Elnök 
asszony tájékoztató levelet küldött szét a kerület iskoláiba és óvodáiba a lehetőségről, 
miszerint szívesen tartunk bemutatót és tájékoztatót a tűzvédelmi tevékenységekről. Ennek a 
levélnek köszönhetően megnőtt a megkeresések száma. 2017-ben több meghívást kaptunk 
rendezvényekre és több csoport kért látogatási lehetőséget a laktanyába, mint az elmúlt 
években.  
Elnök asszony segítségével éltünk a nyugdíjas klubokban történő tájékoztatók megtartásának 
lehetőségével is. Szinte havonta tartottunk előadást a kerület különböző nyugdíjas 
rendezvényein. 
2017-ben - már hagyományosan - az Orchidea Óvoda és Általános Iskola diákjai karácsonyi 
műsorral kedveskedtek a Parancsnokság dolgozóinak.  

     
Lakosságvédelem 
A MoLaRi rendszer a veszélyes ipari üzemek környezetében bekövetkezett súlyos 
balesetekről és azok hatásairól ad korai tájékoztatást a lakosság részére. Egy esetleges 
katasztrófa esemény bekövetkezésekor a rendszer az esemény jelzése mellett a követendő 
magatartási szabályokról és a fontosabb tudnivalókról is információkat biztosít a lakosság 
számára. Budapesten 3 veszélyes üzem környezetében összesen 52 monitoring, és 317 riasztó-
tájékoztató végpont telepítése történt meg. Ebből 115 db Kőbányán található.  
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Annak érdekében, hogy a lakosság riasztása, tájékoztatása megfelelően megtörténhessen, a 
rendszer részét képező szirénákat havi rendszerességgel ellenőrizni kell. A végpontok próbája 
minden hónap első hétfőjén zajlik, kivételt képeznek azok a napok, amikor erre az időpontra 
nemzeti, egyházi hivatalos ünnep esik, ezekben az esetekben a próbák időpontja a soron 
következő hétfő. A havi szirénapróbák alkalmával a lakosságnak teendője nincsen, ezek 
sikeresen végrehajtásra kerültek. 
Lakosságfelkészítés 
A 2017-es évben a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kiemelt figyelmet 
fordított a lakosság tűzvédelmi tájékoztatására. Ennek megfelelően kőbányán megküldtük a 
társasház kezelők részére a vonatkozó szabályozásról szóló tájékoztatót, a szociális 
intézményeink részére a dohányzás veszélyeire figyelmeztető felhívást valamint különböző 
lakossági fórumokon, nyugdíjas találkozókon tartottunk tűzvédelmi tájékoztató előadásokat. 
Ezek tematikájával összhangban áll, és sok hasznos tanácsot tartalmaz a Kőbánya 
Tűzvédelméért Közalapítvány által kiadott „Otthonunk biztonsága” című tájékoztató füzet, 
melyet az előadásokon a hallgatóság részére mi is kiosztottunk. 

Törekszünk rá, hogy a felnőtt 
lakosság mellett a kerületben élő 
gyermekek is több ismerettel 
rendelkezzenek a 
katasztrófavédelem 
feladatrendszeréről, a tűzoltók 
munkájáról. Célunk egy önmagára 
és környezetére, a környezetében 
lévő veszélyforrásokra odafigyelő 
nemzedék nevelése. A kerületi 
bázis óvodákba és iskolákba 
szervezett felkészítések, és 

különböző katasztrófavédelmi versenyek mellett laktanyánkban is havi rendszerességgel tart a 
gyerekek részére felkészítést a Dr. Sztanek Endre Alapítvány, melyekben mi is aktívan 
közreműködünk.  
A Katasztrófavédelem Központi Múzeumát meglátogató óvodás, iskolás csoportok részére is 
folyamatosan rendelkezésre állunk, hogy a gyermekek a tűzoltóság története, fejlődése mellett 
az aktuálisan használatban lévő technikákat is megismerhessék.  
A közösségi szolgálat során az érettségi előtt álló középiskolások testközelből is 
megismerhetik a tűzoltók hétköznapjait. A részükre szervezett foglalkozásainkon az elméleti 
képzések mellett a diákok aktívan be tudnak kapcsolódni a laktanya, a tűzoltó gépjárművek és 
a különböző szakfelszerelések karbantartási feladataiba is, ezáltal hasznos gyakorlati 
tapasztalatokkal is gazdagodhatnak. Eddig 8 kerületi középiskolával kötöttünk 
együttműködési megállapodást, ám amennyiben más intézmények felől megkeresés érkezik 
irányunkba, úgy ezek száma a jövőben tovább emelkedhet.  
Polgári védelmi szakterület 
A polgári védelmi tevékenységet elsősorban a Kirendeltség végzi 1 fő felügyelővel, és a 
KVMB-sek igénybevételével. 2017-ben a polgári védelmi szakterülettel a befogadó helyek, a 
lakosságvédelmi riasztóeszközök, az óvóhelyek, a kockázati helyszínek, a kisvízfolyások és 
az árvízvédelmi védművek ellenőrzését terv szerint végrehajtottuk. 
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Márciusban a Közép-pesti Ifjúsági Verseny felkészítésre a IX. kerületben került sor, melyben 
a Kirendeltség alá tartozó minden szervezet, így Parancsnokságunk is részt vett. A központi 
felkészítésen mintegy 200 diák vett részt a kísérő pedagógusokkal. 

2017. április 7-én, a korábbi 
évekhez hasonlóan a X. 
kerületben, a Merkapt Zrt. 
Maglódi úti sportpályáján 
rendeztük meg a Közép-pesti 
Katasztrófavédelmi Ifjúsági 
Versenyt. A rendezvény a 
megszokottan magas 
részvételi aránnyal, 48 
csapat, és közel 500 gyermek 
részvételével zajlott, melyet 
több rendvédelmi és civil 
szervezet támogatott 
különböző bemutatókkal, 
programokkal. A rendezvény 
költségeit a kerületi 
önkormányzatok és 

gazdálkodó szervezetek biztosították. A fő rendezvény után az esti órákban megrendeztük a 
hagyományosan jó hangulatban zajló Közép-pesti Katasztrófavédelmi Szenior Versenyt is, 
ahová a hivatásos állomány tagjai, a társszervek és a kerületi önkormányzatok dolgozói 
delegáltak csapatokat. 
Iparbiztonsági szakterület 
A katasztrófavédelem további tevékenységi- és feladat körét jelentő iparbiztonsági feladatokat 
elsősorban a Kirendeltség végzi 1 fő felügyelővel, valamint a parancsnok-helyettesek és a 
hatósági osztály dolgozóinak közreműködésével. Jelentős, az iparbiztonságot érintő változás 
2017-ben nem történt.  
Gazdálkodás, műszaki fenntartás és fejlesztés területe 
A X. HTP önálló gazdálkodásra nem jogosult. A gépjárműfecskendők a technikai eszközök és 
szakfelszerelések működőképes üzemben tartása munkánk alapfeltétele. Az előírt technikai 
szemléket elvégezzük, a helyben megoldható kisebb javításokat a szakképzettséggel 
rendelkező kollégák végrehajtják. A tűzoltó technikai eszközök felülvizsgálatait elvégezzük. 
Fejlesztési javaslatainkat a FKI Műszaki Osztály felé jelezzük. 
Ingatlan fenntartási szakterület 
A X. HTP laktanyája 1951-ben került átadásra. A több mint 65 éves épület sok ponton 
javításra, felújításra szorul. Az állaga folyamatosan romlik.  
Az épület villamoshálózata elavult, a vezetékek elöregedtek. Az épület fűtési és meleg víz 
ellátó rendszere már nagyon gazdaságtalan. A kazánok rendkívül rossz hatásfokkal 
üzemelnek. A helyiségek többsége lelakott. A felületképzések elkoszolódtak, a vakolat több 
helyen hullik az épület károsodások miatti beázásoktól.  
A külső nyílászárók zöme az épülettel egykorú faszerkezet. A természetes elhasználódásuk 
olyan mértékű, hogy további javítási, beállítási lehetőségre már nincs mód. Cseréjük 
szükséges, különben egyre fokozottabb beázások lesznek az épületben, illetve a hőszigetelési 
képességük drasztikusan csökken. 
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A tető megfelelő mértékű kinyúlásának hiánya miatt a homlokzat folyamatosan ázik, emiatt a 
külső homlokzat állaga leromlott. Annak ellenére, hogy néhány éve a fellazult részeket 
eltávolították, és a vakolatlan részeket ideiglenesen újra pucolták, a külső homlokzat 
problémája nem oldódott meg. Tovább ázik, és a hőszigetelő képessége is igen gyenge. A 
pince utcai bevilágítói nem látják el a feladatukat, folyamatosan ázik tőlük az épület. Egy-egy 
nagyobb esőnél a raktárba befolyik a víz, emiatt a falak vizesek, salétromosak. Nincs olyan 
helyiség, ahol a szakfelszereléseket megfelelően tárolni lehetne. A radiátorok csepegnek. A 
háló helyiségek beáznak, a beázástól hullik a vakolat. A belső burkolatok sok helyen javításra 
szorulnak, különösen a földszinten, a nagyobb igénybevétel következtében. 
Az FKI felújított egy földszinti WC helyiséget, és egy emeleti számítógépes helyiség 
kialakítása is folyamatban van.  
2017-ben sikerült az állományt sajáterős munkákra motiválni. Felújították a híradós 
helyiséget, az étkezőt és a hálózati áram kimaradásának esetére rendszeresített generátor 
beüzemelésében is hatékonyan részt vettek.  
Ügyintéző gépjárművek 

Gyártmány Típus Forgalmi 
rendszám 

Gyártási év Műszaki 
állapota 

Elhelyezése 

Suzuki SX4 NGL-871 2015 kiváló X. HTP 
Renault  Megane HNP-895 2001 megfelelő X. HTP 

Az ügyintéző gépjárművek műszaki állapota általánosságban elfogadható. Budapest Főváros 
X. kerület Kőbánya Önkormányzatának köszönhetően rendelkezünk egy szinte új 
gépjárművel, amely megfelelő odafigyelés mellett sokáig fogja szolgálni laktanyánkat. 
Készenléti gépjárművek 

Szer Típus Forgalmi 
rendszám 

Gyártási év Műszaki 
állapota 

Elhelyezése 

X/1 MB TLF 2000 HDR-663 1999 felújítandó X. HTP 
X/2 MB TLF 4000 GRY-054 1995 felújítandó X. HTP 

X/Msz MB Atego JGD-263 2004 megfelelő X. HTP 
X/Emelő Bronto Skylift KHZ-856 2006 felújítandó X. HTP 

Összegzés 
A X. kerületi HTP munkáját megfelelőnek értékelem. A célkitűzéseket maradéktalanul 
teljesítettük. A hatáskörök változásából adódó feladat növekedés tavaly is igen nagy terhet 
rótt a vezetői-, és a beavatkozói állományra egyaránt. A féléves és év végi számonkérések 
alapján az állomány elméleti és gyakorlati felkészültsége megfelelő. 
A káresetek felszámolása során az állomány jól végezte feladatát, a tanult elméleti és 
gyakorlati tudását helyesen alkalmazta. Alapvető szakmai hiba az ellenőrzések során nem 
került feltárásra, a kisebb hibák kijavítására intézkedtünk. 
A társzervekkel és munkánkat segítő egyéb szervezetekkel kiváló a kapcsolat. 
Hatósági szempontból a gazdasági folyamatok és a beruházások érezhetően alakítják a kerület 
arculatát. A 2017. évben számos olyan infrastruktúrát érintő beruházás valósult meg, vagy 
indult el, amely kedvezően befolyásolta a tűzvédelmi viszonyokat, a lakhatási körülményeket, 
vagy az ipari részek felzárkózását, fejlesztését célozta. Kőbányán több út és tér felújítása 
történt meg javítva ezzel a közlekedés feltételrendszerét. Javult a tűzoltó vízforrások 
megközelíthetősége, és az oltóvíz felhasználásának lehetősége.  
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Tapasztalatunk szerint a lakosság és a gazdasági élet szereplőinek anyagi viszonyai a 
takarékosabb életre és működésre ösztönzi őket, amely nem kedvez a tűzvédelmi 
követelmények megvalósulásának. Gyakran maradnak el az elektromos- és villámvédelmi 
szabványossági felülvizsgálatok, továbbá a lakótelepeken a beépített tűzvédelmi berendezések 
időszakos ellenőrzése. A vagyonvédelmi rácsok, biztonsági ajtók, és ezek szabálytalan 
alkalmazása negatívan befolyásolják a tűzvédelmi helyzetet. Továbbra is megoldatlan 
probléma a bontásra ítélt lakóházakban, erdős részeken és a kőbányai pincerendszerben élők 
helyzete, mert a kedvezőtlen szociális körülményeik, életvitelük és magatartásuk esetenként 
potenciális (tűz) veszélyt jelent. 

III. 2018. ÉV TERVEZETT FELADATAI 

Feladataink sorában továbbra is elsődleges a szakmai alaptevékenységünk- a tűzoltás és 
műszaki mentés - végzése és az ezt szolgáló háttér biztosítása. A vonulási készség 
fenntartása, a fiatal állomány szakismeretének, szakmai rutinjának kialakítása valamint az 
eredményesség növelését célzó módszerek további kutatása és alkalmazása. Fenn kell tartani 
az állománnyal szembeni követelmények egységes rendszerét, tovább erősíteni a 
szolgálatellátás általános fegyelmét és a parancsnoki-vezetői kör ellenőrző-számon kérő 
tevékenységének következetességét. 

A legfontosabb feladat a továbbiakban is, hogy biztosítsuk a lakosság számára a biztonságot. 
Érezzék azt, hogy minden pillanatban őrizzük a környezetüket egy folyamatos készenlétben 
működő, hatékony, a kerületi önkormányzattal, a helyi védelmi bizottsággal, a társzervekkel 
együtt tevékenykedő, speciális feladatokat ellátó, azonnal reagáló szervezetként. 

Célunk: 

- tovább növelni az állampolgárok biztonságérzetét, ismereteiket bővíteni saját-, illetve 
környezetük védelme érdekében, 

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

- szabadtéri tüzek kialakulásának csökkentése, megakadályozása, 
- az önkéntesség kiszélesítése elsősorban a kerület tűzvédelme érdekében, egy ÖTE 

megalakulásának előkészítése . 

- Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvánnyal való kapcsolat minőségének megtartása, 
elmélyítése. 

Szeretnénk: 

- a létszámhiányt megszüntetni, 
- járműparkunkat tovább újítani, 
- a laktanya felújítását, korszerűsítését megvalósítani, 
- az állomány létbiztonság-érzetét növelni, a hivatástudatukat, lojalitásukat erősíteni , 

- a Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány segítségével az állomány 
munkakörülményeit és komfortérzetét javítani, 

- fenntartani ajó kapcsolatot az együttműködő társszervekkel és azt tovább erősíteni . 

Elengedhetetlenül fontos, hogy az emberek tanulják meg betartani az alapvető védekezési- és 
magatartási szabályokat a biztonságuk megőrzése érdekében. Kollégáimmal mindig a 
lakosság rendelkezésére állunk, örömmel tárjuk eléjük szakmai ta~aszta)-atunkat a köz javát 

szolgálva. ~ · \ 

Budapest, 2018. május 10. 
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