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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
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.
A

hivatkozott jogszabályi

rendelkezés

alapján

Veres

Péter

tűzoltó

ezredes,

a

Fővárosi

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője elkészítette
és megküldte a 2021. évre szóló beszámolóját.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló elfogadásának nincs költségvetési
vonzata.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására!
2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
....../2022. (........) önkormányzati határozata
a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót
a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Budapest, 2022._________

3. Az előterjesztés melléklete
1. melléklet: a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
beszámolója a 2021. évi tűzvédelmi tevékenységről
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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 (a továbbiakban:
katasztrófavédelmi törvény), amely szerint a katasztrófavédelem nemzeti ügy, a védekezés
egységes irányítása állami feladat. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján „a
tűzoltóparancsnok 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”.
I. 2021. ÉV LEGFONTOSABB TŰZVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI
A 2021. év kiemelt feladata volt a hivatásos tűzoltó-parancsnokságunk tekintetében:
• a vonatkozó előírásoknak megfelelő, minőségi munkavégzés minden szakterületen,
• a hivatástudat, a csapatszellem erősítése,
• közreműködés a Helyi Védelmi Bizottságok (HVB) munkájában,
• sajtókapcsolataink fejlesztése,
• a 2021. évi szervezeti teljesítménycélok teljesítése,
• a belső ellenőrzések színvonalának növelése, azok tapasztalatai alapján
hiányosságok hatékony kiküszöbölése,
• a laktanyáink állagmegóvása, felújításuk folytatása,
• készenléti állomány széleskörű oktatása.

a

II. AZ ELVÉGZETT FELADATOK, MEGTETT INTÉZKEDÉSEK
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: FKI) Észak-budai
Katasztrófavédelmi Kirendeltség II. Kerületi Hivatásos Tüzoltó-parancsnokság szervezeti
elemeként elsődlegesen az I. kerület tűzoltási és műszaki mentési feladatait látjuk el, azonban
speciális képzettségünk és felszereléseink miatt egész Budapest területén végzünk műszaki
mentési tevékenységet.
A COVID-19 járvány nagyban befolyásolta a kerületi tűzoltók mindennapjait is. A reggeli
váltásokat szeparálva hajtottuk végre, hogy a beavatkozó állomány minél kisebb mértékben
érintkezzen egymással. Ezzel is csökkentve a fertőzés lehetőségét. Minden nap az egész
laktanya területén fertőtlenítést végeztünk és a fertőzés elkerülése érdekében
fertőtlenítőszereket, védőeszközöket (védőruhákat,
arcmaszkokat, gumikesztyűket)
helyeztünk el a gépjárműfecskendőn, az esetleges COVID-os beavatkozások miatt. A
laktanyát a civil személyek előtt lezártuk. Ezekkel az intézkedésekkel is csökkentettük az
állomány fertőződésének lehetőségét.
2021. július 16-tól a Budavári Katasztrófavédelmi Őrsön őrsparancsnok váltás történt. Az új
őrsparancsnok Ribai László Ádám tű. százados.
Káresemények
A vizsgált időszakban a Budavári Katasztrófavédelmi Őrs készenléti szolgálatot ellátó
állományát 813 alkalommal riasztották káreseményekhez, az I. kerületbe 212 alkalommal
kaptunk riasztást. A 813 eseményből 389 műszaki mentés, és 424 tűzeset volt.
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A Budavári Katasztrófavédelmi Őrs beavatkozásainak megoszlása a vizsgált időszakban
Káresemények részletesen:
Beavatkozást igénylő esemény: 356
Kiérkezés előtt felszámolt esemény: 48
Szándékosan megtévesztő jelzés: 1
Téves jelzés: 406
Utólagos tűzjelzés: 1
Az elmúlt évek folyamán a Budavári Katasztrófavédelmi Őrs teljes személyi állománya
azonosult a feladatrendszer módosulással és az újonnan érkező feladatokkal. A mentő
tűzvédelem feladatain már túlmutatnak azok a beavatkozások, amikor a tűzoltáson, műszaki
mentésen kívül a lakosság esetleges védelméről, elhelyezéséről is gondoskodni kell. A
beavatkozások alatt folyamatosan vizsgálni kell a hatósági szabályok betartásának meglétét is.
Fontos szerepet töltenek be a beavatkozók, akik az integrált hatósági osztály „szemeiként”
felfedezik az esetleges szabálytalanságokat.
Minden riasztással kapcsolatos feladatot a 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 a híradós feladatokat ellátók, a beosztott tűzoltói, a
gépjárművezetői és szerparancsnoki, a szolgálatparancsnoki munkát végzők valamint a
hivatali munkarendben dolgozók számára egyaránt szükségesek és nélkülözhetetlenek.
A készenléti állomány a szereket, felszereléseket és ezek technikai paramétereit, taktikai
alkalmazhatóságát a folyamatos szerelési foglalkozások és szituációs begyakorló gyakorlatok
eredményeként jól ismeri, azokat a napi munkavégzés során megfelelően, szakszerűen
alkalmazza.
Gyakorlatok
Éves kiképzési terv keretében összesen 36 helyismereti, 12 szituációs begyakorló gyakorlatot
terveztünk a beavatkozó állomány részére, amelyek megtartásra is kerültek.
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Az éves gyakorlatok tervezésénél minden esetben előzetesen egyeztettünk a létesítmények
vezetőivel, valamint a helyi közmű vállalatokkal. Megvizsgáltuk a várható, és felmerülő
veszélyforrásokat, melyek figyelembevételével egy esetleges riasztásnál gyorsabb és
pontosabb felszámolással tudunk dolgozni. Ennek eredménye az a már kialakult, és jól
működő kapcsolat, mely a Budavári Katasztrófavédelmi Őrs és a létesítmények között az évek
során kialakult.
Tűzmegelőzés:
A tűzmegelőzési feladatokat az Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya végzi. A tavalyi évben a 2020-ashoz képest a hatósági
és a szakhatósági eljárások száma is növekedett.
Iparbiztonság
Az I. kerületben veszélyes üzem nem található. A közúti veszélyes áru szállítás a kerület
vonatkozásában nem jellemző.
Polgári védelem
A jogszabályban foglaltak szerint 2021. évben is pontosításra került a kerület
kockázatbecslése, a kerület katasztrófavédelmi osztályba sorolása az előző évihez képest nem
változott. Az I. kerület II.-es osztályba tartozik. A Veszélyelhárítási Terv és annak mellékletei
pontosításra kerültek.
A vizsgált időszakban az alábbi polgári védelmi feladatok kerültek végrehajtásra:
-

A közbiztonsági referenssel közreműködve a kerület kockázatelemzésének
végrehajtása,
A kerületi Veszélyelhárítási Terv pontosításában való közreműködés,
Közreműködés az Észak-budai védművek bejárásában/ellenőrzésében közösen az
FCSM Zrt. szakembereivel,
Befogadóhelyek ellenőrzése,
Légkondicionált helyiségek pontosítása,
Adatgyűjtés idősotthonokról, gondozási központokról,
Kockázati helyszínek bejárása, ellenőrzése,
Kerületi lakossági riasztóeszközök (szirénák) ellenőrzése,
Toborzással kapcsolatos előadások megtartása,
Az év során megtartott törzsvezetési és kommunikációs gyakorlatokon történő
részvétel,
A rendkívüli téli időjárás kapcsán a hajléktalanok ellátásával/kezelésével kapcsolatos
egyeztető értekezleten való részvétel,
Közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatok ellátása (adminisztráció, gyerekekkel
való foglalkozás),
Kéményseprő-ipari hatósági ügyek ellátása (életveszélyes és CO ügyek,
adminisztráció és ellenőrzés).

Munkavédelem
A BM OKF és az FKI Munkavédelmi Szabályzatában foglalt előírások a Budavári
Katasztrófavédelmi Őrsön érvényesülnek. A munkavédelmi oktatások 2021-ben is
megtörténtek az előírt módon. A munkavédelemmel kapcsolatos iratok, okmányok vezetése
folyamatosan, az előírásoknak megfelelően történik.
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A rajparancsnokok rendszeresen ellenőrizték a védőfelszerelések, szerszámok, gépek
működőképességét, karbantartottságát, A biztonságtechnikai felülvizsgálatok az előírásoknak
megfelelően megtörténtek.
Önkormányzati támogatások
A 2021-es évben a korábbi évekhez hasonlóan a Budavári Katasztrófavédelmi Őrs
állományából egy fő a Budavári Szent Flórián Díj elismerésben részesülhetett, valamint 21 fő
jutalmazására került sor Budapest Főváros I. kerület Budavár Önkormányzata és a Budapest I.
kerületi Közbiztonsági Közhasznú Közalapítvány jóvoltából.
Kommunikáció
A kommunikációs tevékenységünk jónak mondható. Több alkalommal tájékoztattuk a helyi
lakosokat mind a helyi sajtó, mind az Önkormányzat közösségi felületein a felmerülő
veszélyekről, és a hírekről.
Laktanyánkat az „újranyitást” követően kb. 70 óvodás, és közel 50 iskolás látogatta meg.
Kiemelten fontosnak tartjuk, ezeket a látogatásokat, hiszen ilyenkor reményeink szerint nem
csak felejthetetlen élménnyel távoznak a gyerekek a laktanyából, hanem hasznos ismeretekkel
is.
Társszervekkel való együttműködés
A társszervekkel kialakított munkakapcsolat eredményesnek bizonyult a káresetek
felszámolása során. Kiemelkedően jó a kapcsolat Budapest Főváros I. Kerület Budavár
Önkormányzatával és a kerületi Kormányhivatallal, amely a gyors és hatékony feladat
végrehajtásban segíti a munkánkat.
Ellenőrzési, felügyeleti tevékenység
Az őrsparancsnok havonta ellenőrzi a készenléti állomány szolgálatellátását, valamint
alkalomszerűen a továbbképzési és szerelési foglalkozásokat. A katasztrófavédelmi műveleti
szolgálat (KMSZ), valamint az Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági
felügyelője rendszeresen ellenőrzi a szolgálati csoportokat. Ezeken felül az elmúlt évben az
FKI Ellenőrzési Szolgálata is ellenőrzéseket tartott laktanyánkban. Alapvető szakmai hiba az
ellenőrzések során nem merült fel. A kisebb felmerülő hibák kijavítására intézkedtünk.
Elismerések
A 2021-es évben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója több esetben
jutalomban és dicséretben részesítette a Budavári Katasztrófavédelmi Őrs több beosztottját is.
Összegzés
A vizsgált időszakban a Budavári Katasztrófavédelmi Őrs munkáját megfelelőnek értékelem.
A célkitűzéseinket sikeresen teljesítettük. A féléves számonkérések alapján az állomány jól
végezte feladatát, a tanult elméleti és gyakorlati tudását sikeresen alkalmazta a káresetek
felszámolása során. A társszervekkel, és az egyéb munkánkat segítő szervezetekkel, valamint
az állampolgárokkal kiemelten jó a kapcsolatunk.

6

rn. A 2022. ÉV FELADATAI
A 2022. évi feladataink sorában továbbra is elsődleges a szakmai alaptevékenységünk, a
tűzoltás, műszaki mentés végzése, valamint a lakosságvédelem, az életet és a létfenntartáshoz
szükséges anyagi javakat veszélyeztető hatások elhárítása, az ennek érdekében szükséges
szervezési és felkészítő munka, a mindezt megalapozó tervezés és háttér biztosítás, a vonulási
készség folyamatos fenntartása valamint a fiatal állomány szakismeret és rutinszerzésének
előmozdítása. Fenn kell tartani az állománnyal szembeni követelmények egységes rendszerét,
erősíteni a szolgálatellátás általános fegyelmét és a parancsnoki-vezetői állomány ellenőrző
számon kérő tevékenységének következetességét.
A 2022. évben nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az oktatásra és a szerelési foglalkozások
színesebbé tételére. Az állománnyal tudatosítanunk kell, hogy az ismeretek minél magasabb
szintű elsajátítása a beavatkozások sikerességét és a beavatkozók biztonságát szolgálja.
Budapest, elektronikus bélyegző szerint
Ribai László tű. százados
őrsparancsnok

Cím: 1035 Budapest, Vihar utca 3.
Telefon: +36(1) 459-2425 Fax: +36(1) 459-2363
E-mail: fki.eszakbuda@lcatved.gov.hu
Hivatali kapu azonosító: 415591158

ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35110/996-999999/2022.ált.
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