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Előterjesztés

a Képviselő-testület részére
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. 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 szerint 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.
2019. évi munkatervének megfelelően Horváth Lajos tűzoltó őrnagy,
tűzoltó parancsnok megküldte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti
Katasztrófavédelmi Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi
tevékenységéről szóló beszámolót.

A

Képviselő-testület

A beszámolót az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Kérem a tisztelt
a beszámoló megtárgyalására és elfogadására.

Képviselő-testületet

II. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.
Budapest, 2019. május „ 1. "

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. S bó Krisztián
jegyző

l. melléklet az

előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.. ./2019. (...... ) határozata
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség X. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. 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 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.
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BEVEZETÉS
2012. január l-jén hatályba lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. ev1 CXXVIII törvény, amely szerint a
katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása állami feladat. 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 l-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, a X. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: X. HTP) és a
Belvárosi Katasztrófavédelmi Örs.
A X. HTP a működési területén ellátja a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet, feladata
továbbá az önkéntes tűzoltó egyesületek, létesítményi tűzoltóságok szakmai irányítása és
felügyelete. Ez utóbbiak a Richter Gedeon Nyrt. létesítményi tűzoltósága (a továbbiakban:
Richter LT) továbbá az Egis Gyógyszergyár Zrt. létesítményi tűzoltósága (a továbbiakban:
Egis LT). Önkéntes tűzoltó egyesületek a X. kerületben jelenleg nem működnek.

I. A 2018. ÉV LEGFONTOSABB CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI
Legfontosabb feladatunk a lakosság biztonságának fenntartása minden körülmények között.
2018. év kiemelt feladata is elsődleges szakmai alaptevékenységünk- a tűzoltás és a műszaki
mentés - és az ezt szolgáló háttér biztosítása, a vonulási készség fenntartása, a fiatal állomány
szakismeretének, szakmai rutinjának kialakítása valamint az eredményesség növelését célzó
módszerek 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 miatt
rendkívüli oktatásokat, gyakorlatokat szerveztünk. Ezeket megfelelően dokumentáltuk.
A továbbiakban is kiemelt célként jelent meg az állomány folyamatos képzése, a tűzoltás
vezetésére jogosultak 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 2Ö 18-ban is
elengedhetetlen volt, melyek biztosítják a szervezet szabályszerű működését.
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II. 2018. 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 Parancsnokságra
eső feladatokat végrehajtottuk. A vezető, irányító és ellenőrző tevékenység a rendszeres
parancsnoki jelenléttel, és folyamatos számonkéréssel valósul meg.
Kiemelt fontosságúnak tartjuk a személyi állomány tekintetében a humán tevékenység magas
színvonalának biztosítását, értve ezalatt a kiválasztást, felkészítést és a humán gondoskodást.
Mindebben természetesen a Humán Szolgálat dolgozóin túl valamennyi szakterület, és
elsődlegesen a vezetői állomány felelőssége jelentős.
2018-ben is nagy hangsúlyt kapott az ellenőrzési tevékenység. Igyekszünk továbbra is
fenntartani azt a szemléletváltozást, hogy az ellenőrzött ne kellemetlen kötelezettségként élje
meg az ellenőrzést, hanem az esetleges hibafeltárással saját, vagy szervezete munkájának
javító célú támogatásaként.
Szaknlaitevékenység
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.
E terület társadalmi, gazdasági és tűzvédelmi szempontból is változatos képet mutat. Közel
78.000 lakos él itt kb. 32,5 km 2 területen. A számadatok ismeretében a vizsgált városrész
tűzvédelme stabilnak, biztonságosnak értékelhető. A veszélyes technológiák jelenléte, a
rendezetlen bérleti viszonyokból adódó veszélyhelyzetek, a lakóépületek és más
létesítmények amortizációja, a tűzoltóság készenléti egységeinek, a létesítmények tűzvédelmi
szervezeteinek és Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzata következetes és
folyamatos együttműködését igénylik.
Kőbánya

kiemelt kerületnek számít a fővárosban az ipari tevékenység, a sok lakótelep és a
közlekedés szempontjából egyaránt. Találhatók itt magas- és középmagas épületek, hatalmas
pincerendszer, alsó- és felsőküszöbös üzemek, 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 is és még sorolhatnánk.
A kerületben működik 2 db létesítményi tűzoltóság, és 1 db bejegyzett polgárőrség. A
létesítményi tűzoltóságoknál a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve félévente előírásszerű
ellenőrzéseket hajtunk végre, illetve ellátjuk szakmai felügyeletüket. Megállapítható, hogy
mindkét létesítményi tűzoltóságnál folyamatos fejlődés tapasztalható.
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A

legjelentősebb

2018. évi káreset:

Esemény helyszíne: Budapest X. ker. Kőrösi Csoma Sándor út 31.
Esemény időpontja (év/hó/nap, óra perc): 2018. 11. 30-án, 14 óra 04 perc
Káreset fajtája: Tűzeset
Riasztási fokozat: III. Kiemelt
Az előzetes jelzések alapján, a fenti címen lévő épület teteje égett (ekkor még nem volt
tudomásunk arról a tényről , hogy az érintett épület az ATV székháza). Az elsőként kiérkező
rajok jelezték, hogy a tűzesettel sújtott épület egy országos TV csatorna épülete. Az
elsődleges feladat mindig az életmentés, ezért a tűzoltásvezető intézkedett az épület
kiürítéséről és a létszám ellenőrzéséről. Közben feladatként határozta meg az épület teljes
áramtalanítását, ugyanis csak ezután tudták megkezdeni a tetőtéri tűz oltását. A tűz behatolt a
tető rétegei közé és fenn állt a veszélye annak, hogy a kábel alagutakban és csatornákban
tovább terjed más területekre. Közben az épület műszaki személyzete elmondta, hogy a tűzzel
veszélyeztetett területen vannak a székház szerverei, amiken pótolhatatlan adatok vannak,
ezért kérik a beavatkozókat a lehető iegkevesebb víz használatára. A tűz körülhatárolásához,
(a tűz továbbterjedésének megakadályozása) majdnem két és fél óra kellett. A területnek a
rendőrségi szemlebizottság részére történő átadására este nyolc óra környékén került sor.
Érdekesség, hogy a tűzoltók hozzá vannak szokva, hogy figyelik a munkájukat, sőt ahhoz is,
hogy videózzák őket. Az a hatalmas média figyelem viszont számunkra is szokatlan volt, amit
egy országos TV csatorna székházában keletkezett tűz okozott.

Tűzoltási

és mentési, szolgálatszervezési tevékenység

Készenléti szerek:
A rendelkezésre álló készenléti szereink számától függően naponta 14-15
jellegű szolgálatot. A Parancsnokság rendszeresített készenléti szerei :
2 db gépjárműfecskendő ,
1 db magasból mentő gépjármű ,
1 db nehéz műszaki mentőszer.

fő

lát el készenléti
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A X. HTP esetei, riasztási kategória szerint (2018. év):

a TGzeset
• MGsz. Ment.
Tévesj.
D Szánd. mt. J.
Utólagosj.

Az esetek jellege riasztási fokozat szerint:

II.

44

m.

12
11
6

IV.
V.

Tűzesetek

megoszlása a X. kerületben:

Panel tűz:
Szabadtéri:
Hírközlési létesítmény
Hulladék, szemét:
Személygépkocsi:
Ipari, termelési lét.:
Kereskedelmi, szolgáltatói lét.:
Közlekedési eszköz:
Közlekedési létesítmény:
Közterület:
Közút:
Otthon jellegű:
Sport jellegű
Tárolási létesítmény:

5
12
1

6
1
10
5
10
9

6
148
114
1
2
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Vonulási diagram az előző évekkel összehasonlítva:
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• Tűzeset
• Műsz. ment.
111 Téves jelzés

D Szánd. m. j.
• Utólagos jelz.

2015.év

2016.év

2017.év

2018.év

A X. HTP riasztási számadatai:
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2015.év

2016.év

2017. év

össz. riasztás

2018.év

Személyi állomány

A X. HTP rendszeresített létszáma 2018. január l-jén 72 fő volt. A vonulós állomány 65
törzsállomány 4 fő. A Parancsnokság törzsállománya:
Horváth Lajos tűzoltó őrnagy tűzoltóparancsnok,
Szabó Emő tűzoltó százados parancsnok-helyettes,
Onodi Barbara tűzoltó főhadnagy műszaki-biztonsági tiszt,
Kronecker Gábor tűzoltó főhadnagy katasztrófavédelmi megbízott.

fő ,

a

Képzés, továbbképzés helyzete

A X. HTP-n az állomány képzését a KPKK kirendeltségvezetője, és az FKI tűzoltási
főfelügyelője által 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 - egy
személy kivételével - emelt szintű vezetéstechnikai képzésen vettek részt. A képzésre a Tököli
repülőtéren kialakított tanpályán került sor. A speciális vezetéstechnikai tanpályáján lehetőség
volt arra, hogy kontrollált körülmények között, gyakorolják a különleges forgalmi helyzetekre
történő reagálásokat. A lezárt pályán történő gyakorlás nagy segítség a gépkocsivezetői
állomány tapasztalatának növelésére.
Az időszakos és
megtartottuk.

alkalomszerű, tűz-

és munkavédelmi, valamint a

kisgépkezelői

oktatásokat
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Munkavédelmi helyzet
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. Az előírt ruhaszemléket megtartottuk, az egyéni védőeszközök
időszakos felülvizsgálatát elvégeztük. A tűzoltó létrák, kötelek, mászóövek és tűzoltó tömlők
terhelési és nyomás próbáját elvégeztük, illetve elvégeztettük. Alkoholszondás ellenőrzéseket
heti szinten szúrópróba-szerűen végeztünk, az eredmény minden esetben negatív lett.

Gyakorlatok tapasztalatai
Az állománynak meg kell ismernie a működési területen található jelentősebb
létesítményeket. A helyismereti-, a szituációs begyakorló- és az ellenőrző gyakorlatok számát
belső norma határozza meg. A végrehajtott begyakorló- és ellenőrző gyakorlatokat az
ellenőrzésre jogosult személyek, ad- hoc jelleggel, több alkalommal ellenőrizték és ezt
dokumentálták. Az előírt gyakorlatokat megtartottuk az alábbiak szerint:
Helyi

ellenőrző

gyakorlat - 2 db

Budapest X. Venyige utca 1. BV. Intézet.
Budapest X. Üllői út 114-116. Postás Hotel.
Szituációs begyakorló gyakorlat - 4 db
Budapest X. Maglódi út 89-91. Bajcsy Kórház.
Budapest X. Dreher sörgyár Zrt.
Budapest X. Jászberényi út 5. Agroster Zrt.
Budapest X. Kőbányai pincerendszer.
Helyismereti gyakorlat - 12 db
Budapest X. Venyige utca 1. BV. Intézet.
Budapest X. Üllői út 114-116. Postás Hotel.
Budapest X. Maglódi út 89-91. Bajcsy Kórház.
Budapest X. Dreher sörgyár Zrt.
Budapest X. Jászberényi út 5. Agroster Zrt.
Budapest X. Kőbányai pincerendszer.
Budapest X. Örs vezér tere. BKV oktatási épület.
Budapest X. Hungária krt. 9-11. Zrinyi laktanya.
Budapest X. Liget utca 11. Társasház.
Budapest X. Gém utca 5-7. Komplex óvoda és általános iskola.
Budapest X. Újhegyi út 25. Tauril gumigyár.
Budapest X. Gyömrői út 76. Ipartelep.
2018.

november 8-án Budapest
Főváros
Védelmi
Bizottsága
nagyszabású
komplex
védelmi
gyakorlatot szervezett Kőbányán,
melyben 3 helyszínen 25 szervezet és
több mint 300 fő vett részt. A
gyakorlaton és annak előkészítésében
a X. HTP teljes állománya részt vett.
Ezáltal megismerhettünk olyan ritkán
használt
technikákat
és
felszereléseket, melyeket sem mi, sem
a társszerveink nem használunk.
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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 folyamatosan figyelemmel kísérjük és alkalmazzuk.
A Híradóügyelet az ügyrend szerint látja el tevékenységét, az előírt aktuális
dokumentumokkal, eszközökkel rendelkezik. 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
adnak parancsnoki ügyeletet a KPKK területén.
Döntés

10 db

előkészítő,

döntéstámogató tervek

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
egy jogszabályváltozásnak köszönhetően kevesebb létesítményre kell TMMT, így azokat
aktualizáltuk. Az átdolgozott és elkészült TMMT-k jóváhagyásra kerültek, melyeket
igyekszünk naprakészen tartani.
Ellenőrzések

alkalmával feltárt hiányosságok és a végrehajtott intézkedések értékelése

A 2018. 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 okmányok, 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 vagy nagy fajsúlyú szabálytalanságot nem
tapasztaltak az ellenőrök. A kisebb hiányosságok megszüntetéséről és a tett intézkedésekről a
beszámolókat felterjesztettük, a tapasztalatokat az állománnyal ismertettük.
Káreseti

együttműködés

a társszervekkel

A társszervekkel való együttműködés főként a rendőrséggel és a mentőkkel valósul meg. Ezek
mellett káreseteknél közösen dolgozunk több céggel, pl. BKK Zrt., ELMŰ Nyrt. , Fővárosi
Vízművek Zrt.-vel, de nagyban segítjük egymás munkáját a kerületi közterület felügyelettel és
a KŐKERT Közhasznú Kft.-vel, illetve a kerületi polgárőrséggel is. A társszervek vezetőivel,
és dolgozóival jó kapcsolatot alakítottunk ki, és dolgozunk rajta, hogy ez tovább erősödjön.
Az elmúlt évben kollégáim két megkezdett újraélesztést hajtottak végre. Ezek az esetek
világítottak rá, hogy az újraélesztéshez jelenleg csak humán erővel rendelkezünk. Ennek
megoldására
a
Kőbánya
Tűzvédelméért Közalapítvány
az Önkormányzattal karöltve
segített
nekünk
korszerű
eszközök biztosításával. Egy
sürgősségi
táskában
defibrillátort,
és
egy
lélegeztető
ballon készletet
biztosítottak a Parancsnokság
számára. Ezáltal egy 24 órában
igénybe vehető újraélesztő
pont létesült a kerületben.
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Együttműködés

más szervekkel, szervezetekkel

2017-ben sikerült új alapokra helyezni a kapcsolatunkat a Kőbánya Tűzvédelméért
Közalapítvánnyal, amellyel 2018-ban tovább folytattuk az eredményes együttműködést.
Feladatunk, hogy a lehető leghatékonyabban és legnagyobb számban vegyünk részt az
Alapítvány munkájában, amely a szakfelszerelések beszerzése helyett inkább a támogató,
gondoskodó és elismerő feladatokra helyezte a hangsúlyt. Ennek a szemléletváltásnak
köszönhetően 2018-ban is folytatódott az állomány támogatása az iskoláskorú gyermekek
iskolakezdési támogatásával, és a sikeresnek mondható karácsonyi ebéd programmal. A
Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány 2017-ben megalapította az év Kőbánya Év Tűzoltója
Díjat, az Önkormányzat pedig két főnek „kiváló tűzoltó" elismerést adott. Az elismerések
adományozása
2018-ban
1s
fo Iytatódott,
amelyeket
Kovács Róbert
Polgármester, és
a Közalapítvány
elnöke,
Molnárné
Markstein
Julianna adott át
ünnepélyes
keretek között a
laktanya
épületében.

A kerületi védelmi bizottsággal szoros munkakapcsolatban vagyunk, minden Íkmányt
rendben megkapunk, tevékenységünkkel segítjük munkájukat. A kommunikációs és
törzsvezetési gyakorlatokon sikeresen együttműködünk.
Az Önkormányzatnál 1 fő látja el a közbiztonsági referensi feladatokat Dániel Zoltán
személyében, akivel kiváló a kapcsolatunk. Éjjel-nappal segíti a munkánkat. Nem csak a
káreseteknél áll rendelkezésünkre, de a gyakorlatok szervezésében is számíthatunk rá.
A Dr.
Sztanek Endre
Alapítvánnyal is nagyon jó a
kapcsolatunk. Találkozunk
az
évente
megrendezett
Katasztrófavédelmi Ifjúsági
Versenyen és a kerületi
Rendvédelmi Napon, részt
vesznek gyakorlatainkon, és
az egyes versenyeken induló
diákok felkészítésében is.
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Immáron 11. alkalommal került megrendezésre a kerületben a Rendvédelmi Nap. A
rendezvényen a résztvevő szervezetek technikai eszközeinek, járműveinek megtekintése
mellett, különböző akadálypályák, feladatok, illetve információs standok várták az
érdeklődőket. A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány a Rendvédelmi Nap színesítéséhez
20 liter party hab biztosításával járult hozzá.

Az idei évben először teszt jelleggel egy habkonténert is felállítottunk a bázisunkon, melynek
elkészítésében a Bufa Kft. segédkezett. A habgenerátorunk által elkészített habanyagban
történő fürdőzés a gyermekek körében jól láthatóan nagy sikert aratott. A X. HTP munkatársai
illetve a dr. Sztanek Endre Alapítvány önkénteseinek 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 Nappal kapcsolatban több olyan versenyt is rendeztünk, amelynek csapatépítő
és állomány összekovácsoló hatása vitathatatlan. Ilyen volt a kispályás labdarugó torna, a jól
ismert főző verseny és a virtusvetélkedő . Az egységességünkben nagy segítséget kaptunk a
Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítványtól, és személy szerint Molnárné Markstein
Juliannától, aki csapataink számára egyen pólót, és a főzéshez alapanyagot biztosított.
Sajtó tevékenység

Fokozott figyelmet fordítunk a helyi médiában történő megjelenésre. Számos sajtó- és média
megjelenésünk volt 2018-ban is. 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 köszönhetően megnőtt a megkeresések száma. 2018-ban több meghívást kaptunk
rendezvényekre és több csoport kért laktanya látogatási lehetőséget, mint az elmúlt években.

11
2018-ban már hagyományosan az Orchidea Óvoda és Általános Iskola diákjai karácsonyi
műsorral kedveskedtek a Parancsnokság dolgozóinak.
Molnárné Markstein
Julianna
elnök
asszony segítségével
éltünk a nyugdíjas
klubokban
történő
tájékoztatók
megtartásának
lehetőségével
is.
Elnök
asszonynak
köszönhetően
szinte
havonta
tartottunk
előadást
a kerület
különböző
nyugdíjas
rendezvényein.
Lakosságvédelem

Nagy
büszkeség
számunkra,
hogy
a
Kőbányai Szent László
Napok keretében az
Önkormányzat
képviselő
testülete,
Kőbánya Tűzvédelméért
elismerő

címet
adományozott
Hoffmann Zoltán tűzoltó
századosnak, a X. HTP
szolgálatparancsnokának
, aki 22 éve szolgálja

Kőbánya tűzvédelmét.

A 2018-as évben a katasztrófavédelem saját költségén leszereltette a régi típusú
lakosságvédelmi szirénákat. A kerületben 3 darab ilyen sziréna volt a Kertvárosi Általános
Iskola, a NAV Harmat utcai kiképző intézménye, valamint a Pataky István Híradástechnikai
Szakközépiskola épületén, melyek az intézkedéssel összhangban leszerelésre kerültek. A
továbbiakban kizárólag a jóval korszerűbb MoLaRi rendszer működik tovább, melynek
előnyei , hogy a rendszer automatizált és távolról vezérelhető , továbbá hogy előre eltárolt
üzenetek és élő hang továbbítását is lehetővé teszi. A 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
tájékoztatást biztosít a lakosság számára. Budapesten 3 veszélyes üzem, a Chinoin Zrt., a
Richter Nyrt. és az Egis Zrt. környezetében összesen 52 monitoring, és 317 riasztó-tájékoztató
végpont telepítése történt meg. Ebből 115 db Kőbányán található.

12
Annak érdekében, hogy a lakosság riasztása, tájékoztatása megfelelően megtörténhessen, a
rendszer részét képező szirénákat havi rendszerességgel ellenőrizni kell. A riasztó végpontok
próbája minden hónap első hétfőjén zajlik, kivételt képeznek azok a napok, amikor erre az
időpontra nemzeti, egyházi hivatalos ünnep esik, ezekben az esetekben a próbák időpontja a
soron következő hétfő. A havi szirénapróbák alkalmával a lakosságnak teendője nincsen, ezek
sikeresen végrehajtásra kerültek.
Lakosságfelkészítés

A 2018-es évben a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az előző évekhez
hasonlóan kiemelt figyelmet fordított a lakosság tájékoztatására. A „Ne gyújtsa gyűjtse"
országos kampányban kiemelt szerep jutott a katasztrófavédelem munkatársainak. Ennek
megfelelően kőbányán is több tájékoztatót tartottunk iskolások részére és egyéb lakossági
fórumokon is. A tűzvédelem és a környezetvédelem témájában megtartott előadások mellett a
kiosztott tájékoztató füzeteken, plakátokon is igyekeztünk a lakosság minél szélesebb köréhez
eljuttatni a hasznos információkat.
A
pályaválasztási
napokon szintén több
iskolába
kilátogattak
kollégáink,
ahol
a
katasztrófavédelmi pályát
népszerűsítő

előadások

mellett érdekes tűzoltási
bemutatókkal
1s
igyekezték színesíteni a
programot.
Törekszünk
rá, hogy a felnőtt lakosság
mellett a kerületben élő
gyermekek is szélesebb
ismeretekkel
rendelkezzenek
a
katasztrófavédelem feladatrendszeréről, a tűzoltók munkájáról. Célunk egy önmagára és
környezetére, a környezetében lévő veszélyforrásokra odafigyelő nemzedék nevelése.
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
gazdagodhatnak. Eddig 8 kerületi
középiskolával kötöttünk együttműködési megállapodást, ám amennyiben más intézmények
felől megkeresés érkezik irányunkba, úgy ezek száma a jövőben tovább emelkedhet.
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Polgári védelmi szakterület

A polgári védelmi tevékenységet elsősorban a Kirendeltség végzi 1 fő felügyelővel , és a
KVMB-sek (katasztrófavédelmi megbízott) igénybevételével. 2018-ban a polgári védelmi
szakterülettel a befogadó helyek, az óvóhelyek, a kockázati helyszínek, a kisvízfolyások és az
árvízvédelmi védművek ellenőrzését terv szerint végrehajtottuk.
Április 6-án a Közép-pesti
Ifjúsági Verseny felkészítésre a
IX. kerületben került sor,
melyben a Kirendeltség alá
tartozó minden szervezet részt
vett, így 1 fő a X. HTP
törzsállományából is segítette a
diákok felkészítését. A központi
felkészítésen mintegy 200 diák
vett
részt
a
kísérő
pedagógusokkal.

2018. április 13-án, 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, 41 csapattal, és közel 300 gyermek
részvételével zajlott, melyet több rendvédelmi és civil szervezet is támogatott különböző
bemutatókkal, programokkal. A rendezvény költségeit kerületi önkormányzatok és
gazdálkodó szervezetek biztosították. A fő rendezvény után, az esti órákban megrendeztük a
hagyományosan jó hangulatban zajló Közép-pesti Katasztrófavédelmi Szenior Versenyt,
ahova 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. Kőbányán jelentős , az iparbiztonságot
érintő változás 2018-ban nem történt.
Gazdálkodás,

A

műszaki

fenntartás területe

gépjárműfecskendők, ügyintézői gépjárművek,

technikai eszközök és szakfelszerelések
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.
működőképes

A X. HTP laktanyája 1952-ben került átadásra. Karbantartása folyamatos, amelyhez
munkát is igénybe veszünk.
Az

ügyintéző

gépjárművek műszaki

állapota

megfelelő.

Budapest

Főváros

önerős

X. kerület

Kőbánya Önkormányzatának köszönhetően rendelkezünk egy szinte új gépjárművel, amely
megfelelő

odafigyelés mellett sokáig fogja szolgálni laktanyánkat.
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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.
A társzervekkel és munkánkat segítő egyéb szervezetekkel kiváló a kapcsolat.
A gazdasági folyamatok és a beruházások érezhetően alakítják a kerület arculatát hatósági
szempontból is. A 2018. évben számos olyan infrastruktúrát érintő beruházás valósult meg,
vagy indult el, amely kedvezően befolyásolta a tűzvédelmi viszonyokat, 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.
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 a
bontásra ítélt lakóházakban, erdős részeken és a kőbányai pincerendszerben élők helyzete,
mert a kedvezőtlen szociális körülményeik, életvitelük és magatartásuk esetenként potenciális
(tűz és élet) veszélyt jelent.

III. 2019. ÉV TERVEZETT FELADATAI
Feladataink sorában továbbra is elsődleges szakmai alaptevékenységünk - a tűzoltás és a
műszaki mentés - és az ezt szolgáló háttér biztosítása. A vonulási készség fenntartása, a fiatal
állomány szakismeretének, szakmai rutinjának kialakítása valamint az eredményesség
növelését célzó módszerek további kutatása és alkalmazása. Fenn kell tartani az állománnyal
szembeni követelmények egységes rendszerét, tovább erősíteni a szolgálatellátás 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, az 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 önkéntes
tűzoltó egyesület megalakulásának előkészítése .
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Szeretnénk:
- az
állomány
hivatástudatát,
lojalitását
erősíteni,
munkakörülményeiket,
komfortérzetüket javítani,
- fenntartani a jó kapcsolatot az együttműködő társszervekkel és azt 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 tapasztalatunkat, a közösség
javát szolgálva.
Budapest, 2018. március 12.

UL~ű
.
t.gy
tűzoltó-::lcsnok

