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BEVEZETÉS
A 2012. január l-jén hatályba lépett, a katasztrófavédelemről és a kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi
törvény) szerint a katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés egységes irányítása állami
feladat. A tűzoltóságok állami irányítás alá kerültek, integrálódtak a katasztrófavédelem
szervezetébe. A tüz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.
évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján „a tűzoltóparancsnok vagy kijelölt helyettese
évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési települési önkormányzat
képviselő
testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és
az azzal kapcsolatos feladatokról"

I. 2016. ÉV LEGFONTOSABB TŰZVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kiemelt figyelmet fordítottunk a természeti csapások, a
szélsőséges időjárási körülmények hatásaira, következményeire (pl.: heves esőzés,
szélviharok), valamint a belvíz elleni védekezésre. Az állomány kiképzésére, a hivatásos
szolgálattal kapcsolatos tennivalók megismertetésére ugyancsak nagy hangsúlyt fektettünk.
Tovább folytattuk, illetve fejlesztettük az állomány rendszeres felkészítését, oktatását,
képzését. Folytattuk a tematika szerinti képzéseken szerzett elméleti tudás átültetését
gyakorlati tudássá.
A laktanya karbantartására, állagmegóvására kiemelt figyelmet fordítottunk, illetve anyagi
forrásainkhoz mérten lépéseket tettünk.
Tevékenységünket a jogszabályok és a belső szabályozók maximális betartásával végezzük.

II. AZ ELVÉGZETT FELADATOK, MEGTETT INTÉZKEDÉSEK
Káresemények:
A XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (XIV. HTP) elsődleges működési területén
(Budapest XIV. és XVI. kerülete) belül a XVI. kerület területére, a 2016. január 1., illetve
2016. december 31. között eltelt időben 282 esetben riasztották egységeinket. A XIV. HTP
készenléti szerállománya más kerületbe 974 esetben kapott riasztást. Ez a két érték adja az évi
összes vonulási számot, amely 1256 riasztást jelent. Ezen felül 125 esetben vonultunk
segítségnyújtásra Budapest más kerületeibe, illetve Pest megye településeire.
A káresemények megoszlása a HTP elsődleges működési területén (XVI. kerület):
Tűzeset: 34 db
Műszaki mentés: 135 db
Téves jelzés: 75 db
Kiérkezés előtt felszámolt jelzés: 27 db
Szándékosan megtévesztő jelzés: 0 db
Utólagos jelzés: 11 db
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A statisztikai adatok részletes vizsgálatával kiderül, hogy a Főváros XVI. kerület területén a
káreseteink száma összességében csökkent. A tűzesetek majdnem 50%-kal, a műszaki
mentések pedig, pontosan 50%-kal csökkentek. A kiérkezés előtt felszámolt esetek száma
közel 70 %-kal, a téves jelzéseké 30%-kal csökkent az előző év adataihoz képest. Az
utólagosan bejelentett tűzesetek számának emelkedése azt igazolja, hogy a lakosság a
biztosítók felé több kárigényt nyújtott be, és ezen eljárásokhoz szükséges az utólagosan
bejelentett tűzesetekről kiállított hatósági bizonyítvány.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) által bevezetésre került új
riasztási, szolgálatszervezési programokat az érintettek megfelelően tudják kezelni, ennek
fontos eleme az ügyeleten lévő informatikai eszközök és nyilvántartások pontos vezetése. A
hivatali munkarendben dolgozók feladatköre az elmúlt évben tovább bővült az új programok,
nyilvántartások, kimutatások naprakész vezetésével, valamint a készenléti állomány személyi
és tárgyi feltételeinek biztosításával. A hivatali munkarendben dolgozók és a készenléti
állományban szolgálatot teljesítők munkája ezeken felül nagymértékben gyarapodott a
járművek és egyéb gépek, berendezések meghibásodásával, azok megszüntetésével
kapcsolatos feladatok felszámolására tett intézkedések megszervezésével és végrehajtásával.
Minden riasztással kapcsolatos feladatot a vonatkozó BM OKF főigazgatói, valamint az FKI
igazgatói intézkedésekben foglaltaknak megfelelően végzünk. Munkánk ellátásában minden
esetben törekszünk a gyors, pontos és szakszerű feladat végrehajtásra. Ennek fontos eleme a
folyamatos képzések tartása, melyek az ügyeletes feladatokat ellátók, a beosztott tűzoltói, a
gépjárművezetői, a szerkezelői, a raj parancsnoki és a szolgálatparancsnoki munkát végzők,
valamint a hivatali munkarendben dolgozók számára egyaránt szükségesek és
nélkülözhetetlenek.
Az állományunk létszámában az elmúlt évben jelentős változások történtek. A készenléti
állományunkból 4 fő leszerelt. Ezen felül 1 fő a Fővárosi Műveletirányítási Ügyeletre, 2 fő
pedig a főváros más kerületébe kérte az áthelyezését. A kiesett létszám pótlására 5 fő a
főváros más kerületeiből, 1 fő egy vidéki parancsnokságról, és 1 fő újfelszerelő érkezett az
állományunkba. Az újonnan érkezettek folyamatosan beilleszkedtek, megismerkedtek
kerületünk sajátosságaival.
Beavatkozásaink minősítését a tavalyi évben is és az idén is a Katasztrófavédelmi Műveleti
Szolgálat (KMSZ), illetve az ellenőrző elöljárók végzik. Beavatkozásainkat valamennyi
esetben hatékonynak és jó színvonalúnak értékelték.
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Tűzoltási és mentési tevékenységünket az összeszokott állomány gyors, megalapozott és
szakszerű munkavégzése jellemzi, melyet a lakosság, valamint az intézmények köréből
érkező elismerő és dicsérő levelek is igazolnak.
A készenléti állomány a szereket, felszereléseket és ezek technikai paramétereit, taktikai
alkalmazhatóságát a folyamatos szerelési foglalkozások, és begyakorló gyakorlatok
eredményeként jól ismeri, ezeket a napi munkavégzés során megfelelően, szakszerűen
alkalmazza. A laktanya állandó szereivel, és a 2016-os évben ideiglenesen hozzánk került
szerekkel (pl. javítás miatti tartalék szer), felszerelésekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati
ismereteiről a személyi állomány a különböző szintű ellenőrzések során is számot adott.
A XVI. kerület, a főváros egyik dinamikusan fejlődő kerülete, ahol jelentős számban épültek
középmagas- és magas épületek, lakóparkok. A parkoló autók, és a parkok kialakítása miatt
nagymértékben megnehezül a tűzoltó gépjárművek mozgása, a felvonulási utak biztosítása.
Gyakorlatok
A tervezett gyakorlatok és helyismereti foglalkozások minden esetben végre lettek hajtva,
gyakorlatot ismételni nem kellett a tavalyi évben.
Az éves gyakorlatok tervezésénél egyeztettünk a létesítmények vezetőivel, megvizsgáltuk a
várható, és felmerülő veszélyforrásokat, melyek figyelembevételével az esetleges riasztásnál
gyorsabb és pontosabb kárfelszámolással tudunk dolgozni. Ennek eredményeképp az
eddiginél hatékonyabb a kapcsolat a Tűzoltóparancsnokság és az egyes létesítmények között.
Jármű állapot
Járműveink
üzemelnek.

a vonatkozó BM OKF főigazgatói

intézkedés

„norma-táblázata"

szerint

A készenléti szereink műszaki állapota koruktól függetlenül megfelelő, karbantartott. A
szükség szerinti kisebb-nagyobb javításokat szakszervizben végeztetjük. A XIV. kerületi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság jelenlegi szerállapotát az alábbi táblázat tartalmazza:
Szer megnevezése

Hívónév

Rendszám

Típus

Gyártási
év

Megtett
km.

Gépj árműfecskendő

XIV/1

LJZ-355

Mercedes TLF 4000

2009

48941

Gépj árműfec skendő

XIV/2

KPX-130

Renault TLF 3.8

2007

70357

Magasból-mentő
gépjármű

XIV/LÉTRA

JGK-612

Iveco Magirus
DLK37 Vario CS

2004

41581

Beavatkozás támogató

Szgk.

IOM-146

Opel Astra G

2003

149654

Beavatkozás támogató

Szgk.

JKK-630

Ford Focus

2004

174768

2016-ban a XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság készenléti gépjárműveinek
nem volt közúti balesete.
Munkavédelem
A BM OKF és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Munkavédelmi Szabályzatában
foglalt előírások Parancsnokságunkon is érvényesülnek.
A XIV. HTP-n a munkavédelmi oktatások 2016-ban is, az előírt módon megtörténtek.
A munkavédelemmel kapcsolatos iratok, okmányok vezetése folyamatosan, az előírásoknak
megfelelően történik (Baleseti Napló, Baleseti Nyilvántartás).
A szolgálatparancsnokok és a parancsnok rendszeresen ellenőrizték a védőfelszerelések,
szerszámok, gépek működőképességét, karbantartottságát.
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A biztonságtechnikai felülvizsgálatok az előírásoknak megfelelően megtörténtek. Ezekről a
Műszaki Osztálynak az adatszolgáltatást megküldtük.
A foglalkoztatás munkavédelmi feltételeit biztosítjuk.
A laktanya épületének közegészségügyi, munkavédelmi szemléje az év során ismételten
megtörtént. A szemle által feltárt hiányosságok megszüntetésére lépéseket tettünk. A
szükséges javításokat a rendelkezésre álló anyagi források függvényében elvégeztük. A
laktanya állagmegóvásával kapcsolatosan több helyiségünkben végeztünk tisztasági festést.
Iparbiztonság
A XVI. kerületben felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, továbbá
küszöbérték alatti üzem továbbra sincs.
Veszélyes áruszállítás a kerületben főleg célforgalomban történik közúton, azonban az
ellenőrzésre minden szempontból alkalmas helyszín nincs. A XV. és a XVI. kerület határán
több esetben végeztünk ellenőrzést főleg társszervekkel közösen az MO-ra kivezető
szakaszon.
Polgári védelem
• A helyi médián és az önkormányzati honlapon keresztül rendszeresen tájékoztattuk a
lakosságot a téli időszakban a CO veszélyeiről, illetve a szélsőséges időjárás esetleges
veszélyeiről, a követendő magatartásformákról, a MOLARI próbákról, a sziréna
karbantartásról, a karácsonyfa tüzek kialakulásáról és azok megelőzéséről.
• A befogadóhelyek kapacitásának és állapotának felmérését, ellenőrzését a téli
időjárásra tekintettel elvégeztük, a befogadó-hely nyilvántartást pontosítottuk.
• Több
alkalommal
ellenőriztük
a
kerület
kritikus
pontjait,
illetve
a
kényszerparkoltatásra alkalmas hely(ek)et.
• A katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre felkészítettük a kerületet képviselő általános
és középiskolákat.
• Az éves kockázatbecslést, a veszély-elhárítási terv felülvizsgálatát (mellékletei: helyi
vízkár-elhárítási terv, kitelepítései-befogadási terv) elvégeztük.
• Ellenőriztük a felszíni vízelvezető rendszereket bejárással, közbiztonsági referens
közreműködésével.
• Ellenőriztük a hirtelen nagy mennyiségben lehulló csapadék által veszélyeztetett
területeket a közbiztonsági referenssel közösen.
• A lakossági riasztóeszközök ellenőrzését (19 db légoltalmi sziréna) elvégeztük.
• A köteles polgári védelmi szervezet részére lebiztosított technikai eszközöket
leellenőriztük.
Folyamatosan
egyeztettünk,
a
szervezetek
technikai
állománytáblájának elkészítése kapcsán, a technikai eszközök adatainak begyűjtésén
és a beosztási javaslat elkészítésén.
• A műszaki csoport egy részét árvízvédelmi felkészítésben részesítettük.
• Részt vettünk, a közbiztonsági referenssel, a Helyi Védelmi Bizottság (HVB)
képviselőjével az FKI által szervezett árvízvédelmi továbbképzésen.
• Több esetben találtak a kerületben világháborús robbanótesteket, melyek elszállításra
kerültek.
• A HVB gyakorlatokon való részvétel, közreműködés, valamint a HVB felkészítése
megtörtént.
• Az Önkormányzat operatív törzsének felkészítése végrehajtva.
• Felkészítettük és gyakorlatba is bevontuk az YBL Katasztrófavédelmi Bajtársi
Egyletet.
• Részt vettünk a külső védelmi terv gyakorlat végrehajtásában.
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2016. év pénzügyi és gazdasági tevékenysége
A Parancsnokság továbbra is havi 50.000 Ft-os állandó előlegből gazdálkodik. A vásárlások
kizárólag a gazdasági igazgató-helyettes és a műszaki osztályvezető engedélye alapján
történnek, önálló gazdálkodással nem rendelkezünk. Természetesen az FKI, illetve a
Kirendeltség részéről szükség esetére további anyagi fedezet is rendelkezésre áll.
Az önerős munkák, melyek a kollégák szociális komfort igényeit, valamint pihenő idejük
kulturáltabb eltöltését szolgálják, nagyban hozzájárulnak az itt eltöltött szolgálati idő
minőségének javításához.
Ingatlan helyzet
A XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság épülete 78 éves. Sok helyen hullik a külső
vakolat, a tetőfedés elöregedett, a külső nyílászárók már több meleget engednek ki, mint
amennyit bent tartanak.
A laktanya elektromos hálózata elöregedett, nem üzembiztos. Nagyobb igénybevétel során
többször előfordul meghibásodás. Egy áramszünet esetén a pincében található generátor nem
oldaná meg az energia ellátásunkat.
A folyosókon, több helyen lehullott a csempeborítás, melyek pótlása nem megoldható az adott
csempe gyártásának megszűnése miatt, a teljes cserére viszont nincs anyagi keret.
A külső térburkolat balesetveszélyes, mivel sok helyen felpúposodott, vagy megsüllyedt a régi
kockakő.
A laktanya energia felhasználása a takarékosság, és a gazdaságosság elve alapján működik, de
a laktanya jelenlegi kialakítása végett nem jelentős és nem hatékony.
Kommunikáció
A kommunikációs tevékenységünk jó, a helyi sajtóval való kapcsolatunk rendszeres.
Társadalmi kapcsolataink széleskörűek, jó viszonyt ápolunk a jelentősebb gazdálkodó
szervekkel és a különböző társadalmi szervezetekkel egyaránt. Többször részt vettünk
különböző sport rendezvényeken, felkérésre tájékoztatókat, előadásokat tartottunk. A tavalyi
évben az Önkormányzatnál tartott lakossági fórumon is részt vettünk.
Továbbra is nagyon gyakori Parancsnokságunkon az óvodás, iskolás csoportok látogatása.
Ezekre az alkalmakra felkészülünk, a gyermekeket színes programokkal várjuk.
A már több éve folyó Katasztrófavédelmi Közösségi Szolgálat égisze alatt a kerületi
középiskolák tanulóit ismertettünk meg a tűzoltószakmai rejtelmeivel.
Az Önkormányzattal, a közbiztonsági referenssel, a védelmi ügyintézővel napi kapcsolatban
vagyunk.
Társszervekkel való együttműködés
Tűzoltóparancsnokságunk 2016-ban is folyamatosan tartotta a kapcsolatot a helyi társ-, és
együttműködő szervezetekkel. A tűzoltóparancsnok valamennyi közbiztonsági referenssel, és
alpolgármesterrel is találkozott ebben az évben.
A XVI. kerületben lévő Rendőrkapitánysággal kialakult a munkakapcsolat a hatósági
ellenőrzések, illetőleg egyéb hatósági eljárások kapcsán.
A XVI. kerület területén a Helyi Védelmi Bizottság ülésein, rendkívüli ülésein mindig részt
vett a XIV. kerületi Tűzoltóparancsnokság. Az előző évhez hasonlóan a XVI. kerületben a
tűzoltóparancsnok látja el a HVB katasztrófavédelmi elnök-helyettesi feladatokat.
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Ellenőrzési, felügyeleti tevékenység
A tűzoltóparancsnok illetve helyettese havonta ellenőrzi a készenléti állomány
szolgálatellátását, valamint alkalomszerűen a továbbképzési és szerelési foglalkozásokat. A
Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat, valamint az FKI Észak-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség tűzoltósági felügyelője is rendszeresen ellenőrzi a szolgálati csoportokat. Ezeken
felül az elmúlt évben a BM OKF Ellenőrzési Szolgálata és az FKI Ellenőrzési Szolgálata is
ellenőrzést tartott nálunk, valamint az FKI tűzoltósági főfelügyelő szemlézett.
A XIV. kerületben működő Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület felügyelete és
ellenőrzése továbbra is Parancsnokságunk feladatkörébe tartozik. Az ÖTE állományáról
elmondható, hogy jól együtt tudnak működni a hivatásos erőkkel, nemcsak káresetek
felszámolásánál, de gyakorlatokon és más foglalkozásokon is. A kerületi rendezvényeken
gyakran képviselik a tűzoltóságot, valamint tevékenyen részt vállalnak a közösségi szolgálat
lebonyolításában is. Az ÖTE állománya és készenléti szere 2016-ban a tűzoltóság épületében
került elhelyezésre, innen indulnak beavatkozásra olykor a hivatásos egységekkel együtt, de
legtöbbször önállóan.
Összegzés
A XIV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi munkáját megfelelőnek értékelem.
A célkitűzéseinket sikeresen és maradéktalanul teljesítettük. Az állomány jól végezte káreseti,
kárfelszámolási, mentési feladatait, a tanult elméleti és gyakorlati tudását sikeresen
alkalmazta. Alapvető szakmai hibát az ellenőrzések nem tártak fel, a kisebb felmerülő hibák
kijavítására intézkedéseket tettünk.
Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatával, a társszervekkel, a munkánkat segítő
szervezetekkel valamint az állampolgárokkal való kapcsolatunkat továbbra is kiemelten jónak
értékelem.

III. A 2017. ÉV FELADATAI
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján folytatni kell a természeti csapások, a szélsőséges
időjárási körülmények hatásaira, következményeire (pl.: heves esőzés, szélviharok), valamint
a belvíz elleni védekezésre való célirányos felkészítéseket.
Tovább kell erősíteni a megelőzési tevékenységet, a helyi média, és a Polgármesteri Hivatal
segítségével, illetve rajtuk keresztül a lakosság tájékoztatását, figyelemfelhívását fokozni kell,
ezáltal a káresetek számának a csökkenését elősegíteni.
Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az állomány rendszeres felkészítésére, oktatására,
képzésére. Az új képzéssel foglalkozó BM OKF főigazgatói intézkedés előírásainak a
gyakorlatba való átültetése kiemelt feladat a 2017. évben. Folytatni kell a tematika szerinti
képzéseken szerzett elméleti tudás átültetését gyakorlati tudássá.
A speciális ismereteket igénylő beosztásokban (ügyeletes, gépjárművezetők, különleges
szerkezelők)
szolgálatot
teljesítő
kollégák
ismereteinek
elmélyítését,
bővítését,
gyakoroltatását az idei évben is folytatni kell.
Kiemelt feladat a laktanya állagmegóvásához, valamint a szükséges javításokhoz (elektromos
hálózat korszerűsítése, nyílászárók cseréje, tisztasági festés), fejlesztésekhez szükséges anyagi
források megteremtése, pályázati támogatások, önkormányzati támogatások, valamint
központi források igénylése.
^-""V

Budapest, 2017. január 30.

Salamon Lajos tű. alezredes
tűzoltóparancsnok
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