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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 2020. évre szóló beszámolóját.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására!
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A 2012. január 1-jén hatályba lépett, a katasztrófavédelemről és a hozzá 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 tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése alapján „ö
{űzoUóparcmcsmk vagy kijelöli helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési
területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi
helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedéséből és az azzal kapcsolatos
feladatoból. ”
I. 2020. ÉV LEGFONTOSABB TŰZVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI
A 2020-as évi legfontosabb célkitűzéseink voltak:
•
•
•
•
•
•

a vonatkozó előírásoknak megfelelő, minőségi munkavégzés minden szakterületen,
az állomány felkészültségének folyamatos szinten tartása, javítása,
közreműködés a Helyi Védelmi Bizottság (HVB) munkájában,
sajtókapcsolatok fejlesztése,
a 2020. évi szervezeti teljesítménycélok teljesítése,
a belső ellenőrzések színvonalának növelése, azok tapasztalatai alapján
hiányosságok kiküszöbölése.

a

II. AZ ELVÉGZETT FELADATOK, MEGTETT INTÉZKEDÉSEK
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség II.
kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság irányítása alá tartozó Budavári Katasztrófavédelmi
Őrs az értékelt időszaki tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, szakmai rendelkezések és
iránymutatások alapján végezte. Munkánk ellátása során törekszünk a gyors, pontos és
szakszerű feladat végrehajtásra.
A Budavári Katasztrófavédelmi Őrs elsősorban Budapest 1. kerületének tűzvédelmét látja el.
azonban tűzoltóink a főváros egész területére vonulnak speciális képzettségük miatt. Az
állomány alpintechnikai képzettségének és a gépjárműfecskendőn elhelyezett speciális
technikai felszereléseknek köszönhetően a mélyből és magasból történő mentési feladatokat
egész Budapest területén végezzük.
A Budavári Katasztrófavédelmi Örs szerállománya 1 db Mercedes Benz 2000 Atego típusú
gépjárműfecskendőből, 1 db Volkswagen Polo ügyintéző személygépjárműből és 1 db
Mercedes Benz TLF 1000 típusú tartalék gépjármüfecskendőből áll.
Tűzoltási, műszaki mentési tevékenység
A Budavári Őrs elsődleges működési területére (Budapest I. kerülete) a 2020. január 1. illetve
2020. december 31. között eltelt időszakban 202 esetben (111 tüzeset, 91 műszaki mentés)
riasztották rajunkat. A főváros többi kerületébe 515 esetben kaptunk riasztást. Ez a két érték
adja a 2020. évi vonulási számot, amely összesen 717 (339 műszaki mentés, 378 tüzeset).

Részletesen:

Beavatkozást igénylő esemény:
Kiérkezés előtt felszámolt esemény:
Szándékosan megtévesztő jelzés:
Téves jelzés:
Utólagos tűzjelzés:

304
38
0
374
1

Összes vonulás:

717

A tüzesetek és a műszaki mentések száma a 2019. évhez képest némileg csökkent. A
káresetek többsége 2020-ban is a magánszektorban, lakásokban és személyi ingatlanokban
keletkezett.
A kialakult vírushelyzet miatt rendkívüli óvintézkedéseket vezettünk be. Laktanyánkat
minden nap fertőtlenítettük, naponta akár többször is. A fertőtlenítéshez szükséges anyagok
biztosítása folyamatos volt. Tűzoltóink napirendjét úgy alakítottuk ki, hogy a munkavégzés a
lehető legbiztonságosabb legyen.
Gyakorlatok
Éves kiképzési terv keretében a kötelező 12 helyismereti, 4 szituációs begyakorló és 1
ellenőrző gyakorlat megtartásán felül, több helyismereti gyakorlatot is tartottunk.
Az előírt képzések mellett több szerismereti foglalkozást is szerveztünk az állomány speciális
ismereteinek bővítése érdekében.
Több szerismereti gyakorlatra is sor került a mentőszolgálatok esetkocsijainak bevonásával. A
gépjárműveken szolgálatot teljesítő mentőtisztek segítségével a beavatkozó állomány oktatást
kapott a mentőszolgálatok munkájáról, a beavatkozás összehangolásának fontosságáról.
A fent említett gyakorlatokat az idei évben is szeretnénk megszervezni, több társszerv
bevonásával.
Tűzmegelőzés
Az I. kerülettel kapcsolatos tűzmegelőzési feladatokat az Észak-budai Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya végzi. A káreseteknél, gyakorlatokon
tapasztalt hiányosságokat a vonulós állomány a Hatósági Osztály munkatársaival napi szinten
megosztja.
A 2019. évhez képest a hatósági ügyek száma nőtt, míg a szakhatósági eljárások száma
jelentősen csökkent a Covid-19 vírus hatásai miatt. A tavalyi év hatósági statisztikai adatai az
I. kerület vonatkozásában:
Ügytípus száma
Hatósági ügyek
Hatósági ellenőrzések
Összesen

2020.
590
543
1.133

Polgári védelem
A 2020-as évben Budavári Katasztrófavédelmi Őrs vonatkozásában az alábbi polgári védelmi
feladatok kerültek végrehajtásra:
•

•

A melegedöhelyek, befogadó helyek kapacitásának és állapotának felmérését,
ellenőrzését a téli időjárásra tekintettel elvégeztük, a befogadó helyek nyilvántartását
elkészítettük.
Felülvizsgáltuk az éves kockázatbecslést és a veszély-elhárítási tervet.

•
•
•

Ellenőriztük a hirtelen nagy mennyiségben lehulló csapadék által veszélyeztetett
területeket (FCSM Zrt.-vel. közbiztonsági referenssel közösen).
A köteles polgári védelmi szervezet feltöltésére intézkedéseket tettünk (jelenleg 310 fő
az előírt 300 fő helyett).
A HVB gyakorlatokon részt vettünk, közreműködtünk a HVB felkészítésében.

Iparbiztonság
Az I. kerületben felső és alsó küszöbértékü veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nincsen. A
veszélyes áru szállítás szempontjából a kerület érintettsége elhanyagolható.
Munkavédelem
A BM OKF és az FKI Munkavédelmi Szabályzatában foglalt előírások a Budavári Őrsön
érvényesülnek. A munkavédelmi oktatások 2020-ban az előírt módon megtörténtek. A
munkavédelemmel kapcsolatos Íratok, okmányok vezetése folyamatosan, az előírásoknak
megfelelően történik.
A rajparancsnokok rendszeresen ellenőrizték a védőfelszerelések állapotát, a szerszámok,
gépek működőképességét, karbantartottságát. A biztonságtechnikai felülvizsgálatok az
előírásoknak megfelelően megtörténtek.

Kommunikáció
A kommunikációs tevékenységünk jó, a helyi sajtóval való kapcsolatunk rendszeres. A helyi
médián és az önkormányzati honlapon keresztül rendszeresen tájékoztattuk a lakosságot a
szén-monoxid veszélyeiről, a szélsőséges időjárás esetleges kockázatairól, az ilyen esetekben
követendő magatartásformákról, a sziréna karbantartásról, a karácsonyfa tüzek kialakulásáról
és annak megelőzéséről stb..
Laktanyánkat az elmúlt években csaknem 160 óvodás, illetve közel 100 iskolás csoport
látogatta meg, azonban ezek a látogatások 2020-ban a vírushelyzet miatt elmaradtak. A több
éve már hagyományosan megrendezett gyermeknap (..Nyitott Szertárkapuk Napja’*)
ugyancsak a vírushelyzet miatt nem került megrendezésre.
Társszerv ekkel való együttműködés
A Budavári Katasztrófavédelmi Örs 2020-ban is folyamatosan tartotta a kapcsolatot a helyi
társ-, és együttműködő szervezetekkel. Az I. kerületben az őrsparancsnok látja el a Helyi
Védelmi Bizottság elnök-helyettesi feladatait. A HVB munkájában rendszeresen részt
veszünk, több gyakorlaton is sikeresen együttműködtünk.
A kerületi rendőrkapitánysággal napi szintű a kapcsolat, a szakmai együttműködés továbbra is
kiváló.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal és az I. Kerületi Kormányhivatallal
folyamatosan kapcsolatban vagyunk, együttműködésünk sikeres.
Kiemelkedő szolgálat ellátás elismeréseként 2020-ban 1 fő Szent Flórián Díjat, 20 fő
pénzjutalmat kapott az Önkormányzattól.
A munkánkat segítő szervezetekkel, valamint az állampolgárokkal kiemelkedően jó a
kapcsolatunk.

Összegzés
A Budavári Katasztrófavédelmi Őrs munkáját megfelelőnek értékelem. A célkitűzéseinket
sikeresen teljesítettük. Az állomány jól végezte feladatát, a tanult elméleti és gyakorlati
tudását sikeresen alkalmazta a káresetek felszámolása során. Alapvető szakmai hiba az
ellenőrzések során nem merült fel. A kisebb hibák kijavítására intézkedtünk.
A Budavári Katasztrófavédelmi Őrs az elmúlt évre tervezett feladatait rendben és megfelelően
végrehajtotta, ütemezett értekezleteinket, gyakorlatainkat megtartottuk, a közbiztonsági
feladatainknak eleget tettünk.
Ezúton is szeretnénk megköszönni Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatának a
folyamatos támogatást.

111. A 2021. ÉV FELADATAI
Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni az állomány rendszeres felkészítésére, oktatására,
képzésére, és a megszerzett elméleti tudás gyakorlati alkalmazására.
A speciális ismereteket igénylő beosztásokban (híradós, gépjárművezetők, alpintechnikai és
ugrópárna kezelői) szolgálatot teljesítő kollégák ismereteinek elmélyítését, bővítését,
gyakoroltatását az idei évben is folytatni kell.
Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Győré Attila tű. százados
Őrsparancsnok

Cím: 1035 Budapest. Vihar utca 3.
Telefon: +36(1) 459-2425
E-mail: fki.eszakhuda^katved.gov.hu
Hivatali kapu azonosító: 415591158

ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
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