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Tisztelt Képviselő-testület!

A2012' január l-jén hatályba lépett katasztrőfavédelemľől és ahozzá kapcsolódó egyes tĺiľ-
vények módosításaľól szóló f}I|. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat. torvény) szerint
akatasztrőfavédelem nemzeti :j;gy, a védekezés egységes irźnyitása tĺIlamí feladat. A tűzoltó-
ságok 20|2. április l-jével állami iľanyítás alá kerültek, integľálódtak a katasztrófavédelem
szervezetébe.

AtÍ:z elleni védekezésľől, műszaki mentésről és atuzoltőságokľól szőIő 1996. évi XXXI' tör-
vény 30' $ (5) bekezdése alapján ,,atílzoltőpaľancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszá-
mol a hivatásos tuzoltőság múkodési települési önkoľmányzat képviselő-testületének a telepĹi-
lés tűzvédelmi helyzetéró|, tunéđelem éľdekében tętt intézkedésekľől és az azza| kapcsolatos
feladatokľól''.
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A Fővarosi Katasztrófavédelmi lgazgatősźlg Közép-pesti Katasztľófavédelmi Kiľendeltség
VIII. keľületi Hivatásos Trĺzoltópaľancsnokság paľancsnoka, Kelemen Zsolt tu. alezredes a
VIII. kerületi Hivatásos Trizoltóparancsnokságf0I3. évíkatasztľófavédelmi tevékenységéről
szőIő beszámolóját elkészítette, mely jelen előteľjesztés męllékletét képezi.
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Bevezetés

A 2012. janufu l-jén hatályba lépett kataszÍőfavédelemről és a kapcsolódó egyes tcĺrvények
módosításáról szóló 20||. évi CXXVIII' törvény (a továbbiakban: kataszttőfavédelmi törvény)
szerint a katasztrőfavédelem nemzeti iigy, a védekezés egységes irányítása á||ami feladat. A
tűzoltóságok állami irćnyítás alá keľĹiltek, integrálódtak a katasztrófavédelem szervezetébe. A tuz
elleni védekezésľó|, amuszaki mentésről és atílzoltőságról sző|ő 1996. évi XXXI. törvény 30. $ (5)
bekezdése a|apjan ,,a tűzoltóparancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszómol a hivatásos
t{izoltóság m{jkodési települési onkormányzat képviselő-testületének a település tűmédelmi
helyzetérőĺ, tíĺmédelem érdekében tett intézkedéselcről és az azzal kapcsolatos feladatoĺcról',

A hivatásos tíĺzoltó.parancsnokság helye és feladata al<atasztrőfavédelemben

A hivatásos katasztrófavédelmi szeľvek tagozódása:
- oľszágos illetékességgel múködő kĺizponti szeľv (BM oKF)'
- megyei, fővaľosi illetékességgel műköđő szervek (fővarosi, megyei igazgatőságok),
- helyi szervek (katasztľófavédelmi kirendeltségek, hivatásos tűzoltó-paľancsnokságok)'

A teľiiletĺ szeľv a Főváľosi Katasztľĺífavédelmi lgzzgatőság (FK])

201f. januar l-jével alakult meg a Főváľosi Túzo|tő-parancsnokság, aFóvárosi Polgári Védelmi
Igazgatőság és a Reptilőtéľi Katasztrőfavédelmi lgazgatőság összevonásával.
Az igazgatóság elsődleges feladata, hogy megfeleljen az egységes áIlami kataszttőfavédelmi
szervezet ćita| tźrnasztott követelményeknek, az írźnyítás, képzés, technika, bevetésiľányítás
tekintetében. A kataszftőfők elleni védekezés, veszélyhelyzetek megelőzése' a kaľok
felszámolásában való kĺizľeműködés tartozik legfontosabb fęladataink közé. mindęz a fővárosi
lakosság élet- és vagyonbiztonságának védelme érdekébęn. (A weboldal címe:
http ://fovaľos.katasztrofavedelem.hu/)

A hetyi szervek a katasztrĺófavédelmÍ kirendeltségek, azokon belül a hivatásos tíizoltó-
paľancsnokságok

A fovarosban öt _ Észak-budai, Dél-budai,Eszak.pesti, Dél-pesti és a Közép-pesti - kirenđeltség
került kialakításra'
A Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: KPKvK) illetékessége cisszesen 6

fovarosi keľületre (V., VI., VII., VIII', IX., X.) teľjed ki, felügye|ete a|á taľtozik a VIII. Keľület!
Hivatásos TuzoItő-patancsnokság a Belvarosi Katasztrőfavédelmi oľssel, a IX. Kerületi Hivatásos
T iuoltő -p atanc snokság, é s a X. keľületi Hivatás o s T uzoItő -p aranc sno ks ág.

A hivatásos tűzoltó-paľancsnokságok a műk<jdési teruleĺikön ellátjak atuzoltási és műszaki mentési
tevékenységet, továbbá a tíszo|tő egyesületek, létesítményí ttuoItőságok szakmai irarryítását és

felügyeletét.

I. 2013. év legfontosabb tűzvédelmĺ célkitíĺzései, feladatai

zal3. év kiemelt fe|adata volt a hivatásos tílzo|tő.patancsnokságok tekintetében a
kataszftófavédelem új struktuľájanak hatékonyabbá tétele, az tĄ elvarásoknak, feladatoknak,
kihívásoknak való megfelelés, Az tĄ katasztrőfavédelmi ĺenđszerben nagy hangsúlý kapott a
hivatástudat, a csapatszellem erősítése is.
Äz áIlomäny kiképzéséľe, a hivatásos szo|gá|attal kapcsolatos tudnivalók megismeľtetésére nagy
hangsúlyt fektetttink.
Fontos célkitűzés volt a 2013" évben is a kiadásľa keľtilt BM oKF főigazgatőí intézkedésęk és a



hatá|yba lépő egyéb jogi szabá|yozőktartalmának gyors megismerése, elsajátítása és a|ka|mazása.
A céIkiťúzések teljesítésre kerültek. A mfütjdést biztosító külső- és bęlső szabźiyzők adottak voltak,
a tfu gyi és személyi feltételeket bizto sítotfuk.

II. A VIII. keľüIeti Hivatásos Tűzoltó.parancsnokság

Eléľhetősége:

Név: Fővárosi KatasztrófavédelmilgazgatőságKozép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség
VIII. keľĹileti Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
T ílzo|tőp arancsnok : Kel emen Zso|t ťll. al ezrede s

Cím: 1081 Budapest, Dologhaz utca 3.

Telefonszám a: 06-I.459-23 -0 8

E-mail cím: iozsefu aľos @tuzoltos

Józsefuáľos rtivid bemutatása

VIII. keľület népessége 7I.t60 fő, tęrtiletę 6,85 négyzętkilométer.
Lakásállom tnya: 44.300 đb.
Eszaknyugatľól Budapest VII. keľülete, északľól Budapest XIV. keľĺilete, keletről Budapest X.
kerĹilete, délnyugatrólBudapest IX. kerülete, végül nyugatról Budapest V. kerülete hatfuo|ja.
Gondozott paľkjainak feltilete 299.000 négyzetméter, melynek felét az orczy-kertképezi' A keľület
belső és kĺizépső része a tömegközlekedéssel legjobban ellátott budapesti területek kozé tartozik.
Számos metróállomáson kívĹil itt található a Keleti pályaudvar, Magyarország egyik legfontosabb
személypályaudvara. A főutakon Budapest legjelentősebb tömegközlekedési vonalai jáľnak. A
fővaros működését szo|gźiő köztizemek kĺlzpontjainak egy részę is itttalá|hatő"

A VIII. keľületi Hivatásos tíĺzoltó.parancsnokság ľendszeľesített létszáma

A VIII. kerületi Hivatásos Tílzo|tő-parancsnokságon 74 fo tuzoltő |át e| készenléti szolgźiatot a
hráľom szo|gá|ati csoportban) ezen kí\Ąil 4 fő hivatali munkaľendben dolgozik (tűzoltópaľancsnok,
paľancsnok-helyettes, mĺiszaki-bińonsági fmunkavédelmi] tiszt, katasztrőfavédęlmi megbízott).

Rendszeľesített eszkiizök:

2013" márciusában egy új Meľcedes Bęnz HEROS Ictus 1000 gépjármiĺfecskendőt kaptunk a
B elügymini sztériumtól.

Könnvűkatesóľiáiú séoi árműfecskendő 2 db.
Mentőpáma 1 db.

Aĺamfeilesztő I db.

Szá||ítő i ármti (csúszóplató s. darus) I db.

Daľu 1 db.

Uwintéző sépiĺíľmű (VW Polo) I db.

szivattrąikk aI mźl|házott utánfu tó 1 db.



Rĺasztások száma (2013. 01. 01- 2013. 12. 31.)

Káľeset iellese Ebből téves
Tűzeset 386 143
Műszaki mentés 935 170
Osszesen 1321 313

Jelentősebb káľesetek (VIII. keľület)

2013-ban 1 alkalommal találtak II. világháboľűs bombát, amely miatt lakosságvédelmi
intézkedésre keľült sor:

November ZI-én a Ludovika Campus építési munkálatai soľán a munkagép egy szovjet gyźrtmányí
203 mm-es betonľomboló gránátot fordított ki a Íi'ldből, mely kilőtt, fel nęm robbant állapotban
volt. A Magyar Honvédség Tuzszęrész Szo|gáIatźnak helyszínľe érkező szakemberei megállapítása
a|apjan a gttnát nem szállíthatő, a helyszínen nem robbantható fęl, annak a helyszíni hatźsta|anítása
szükséges' melyet megeIózően a teriiletet a grźnáttól viszonyítva kb. 350-400 méteľęs sugarú
körben teljesen tĺríteni kellett, az é|et és személyvédelem érdekében.

20|3. februáľ 18-án. A VIII. keľület Kerepesi tlt 2I szám a|att a Fővárosi Csatomézźlsi Művek
ftjldszintes irodaépületének tetőszerkezete égett, kb. f00 négy zetméteren.

2013. november l8.án. a VIII. kerület Kaľácsony Sandor utca 19 szám e|őÍt csőtöľés miatt a viz
alámosta az,Úttestet, aminek kĺjvetkeztében az egy paľkoló szeméIygépkocsi alatt beszakadt. Kb. 20
négyzetméteľ alapteľĹilettĺ 1,5 - 2 métęr mély gödör keletkezett. A környező utcákban a vízę|Iátás a
javítási munkálatok idejére szünetelt.

2013" november 19.én. a VIII. keľĹilet Baross utca 49 szźlm e|őtt a villamos kisgyermeket gázolt. A
rajok a villamos megemelésével a gyermeket kiszabadítottfü, aki a helyszínen belehalt a
sérüléseibę.

2013. novembeľ 26.án. a VIII. kerület Kaľácsony Sandoľ utca 13 szárn alattí lakóépiĺlet fĺildszinti
tészén ta|á|hatő virágtizletben keletkezett tíłz. A tílzoltźs idejére a teljes épület kitirítésľę keriilt a
keletkęző nagy füst miatt.

20t3. novembeľ 28.án. a VIII. kerület Tolnai Lajos utca2I szźlmalatti három emeletes lakóépület
tetőszęrkezete leégett. Az eset ktjvetkeztében a legfelső szint laküatatlanná vált' Novembeľ 28-tól
december 20-ig 8 fő keľült elszállásolásra a Bezerédi utca 3 sztlm alatti befogadóhelyen.

2013" decembeľ 14.én. a VIII. kerület Rozgonyi utca 2-6 szźłn a|atti lakóépület pincéjében nagy
mennyiségű hulladék égett. A keletkezett füst miatt átmenetileg 20 ft' lakót kellett. az utcźtra
menekíteni.

2013. decembeľ 23-án. A VIII. keriilet József krt. 62 szźĺn alatti lakóépület második emeleti
lakásának lakószobája teljes teľjedelmében égetĹ, atuz a szomszédos helyiségekben is kárt okozott.
A tulajdonos könnyíĺ sérülést szenvedett.



A 2013. évi, évszźaados rekordot megdöntő đunai áĺvíz nem veszé|yeztette kĺjzvetlentil
keľületĹinket, de a VIII. keľületi Hivatásos Tuzo|tő-patancsnokság teljes szemé|yi áI|omáĺya
j elentő s r é szt v ét|Ialt az áLÍv izí védekezé sbő l.

Az év során végrehaitott feladatok. g.vakoľlatok. bemutatók

A helyismeľeti foglalkozások folyamatos szervezésével igyekeztiink megteremteni azt a biztonságot
és szakmai alapot, ami szĺikséges ahhoz, hogy a készenléti állomany az esetleges beavatkozásait az
ęIvárt szakmai szintęn és pľofizmussal hajtsa végľe. Indokolja eń. az állomĺíny folyamatos
cserélődése, és a létesítenđő ilj, vagy felújított, illetve profilt éľintő változások is.
A szituációs begyakoľló gyakoľlatok szervezése a továbbképzési teľv szerves ľészeként _ az adott
témźůloz kapcsolódóan - kerĹilt végrehajtásru. A saját szervezésu gyakoľlatok közül a begyakorló
gyakorlat az, anelyik az áIlomźny kiképzésében a legnagyobb szerepet játssza.

Az e|Ienőrző gyakoľlatok a Tűzoltási és Miiszaki Mentési Szakutasítás előírásai szeľint kerĹiltek
meg1ewezésre és végrehajtásra. Az ellenórzó gyakorlatok cé|ja az állomany elméleti és gyakorlati
felkészültségének számon kérése a való ságho z koze|itő feltételek mellett'

A továbbképzés és egyéb kiképzési tevékenységek soľán gondot fordítunk a technikai eszközeink
megismeľésére, a|ka|mazhatőságźra. Az állomany felkészültségéről meggyozőďhetttink a

továbbképzéseken, váltásokon, gyakoľlatokon, ttĺzesetek, illetve műszaki mentések soľán, valamint
az éves számonkérések alkalmával.

Dtintés előkészítő. diintés támogató tervek

A múködési területen lévő Tí:g;oltási és Műszaki Mentési Tervek készítéséľe kötelezett
létesítmények, intézmények (szán szerint 33) teľveit elkészítettük, illetvę a meglévőket
átdolgoztuk, Az elkészĹilt TMMT-k jóváhagyásľa keľiiltek, melyeket naprakészen taľtunk. Az nj

intézkedés e|őirźsai okan folyamatosan bővítjfü az adatbázist.

Katasztľófavédelmi megbÍzottak tevékenvsége 20 l.3.ban

A jogszabźiyiváLtozásokat k<jvetően20|3,januaľ 1-jén a katasńrőfavédelmi (polgári védelmi
irodák) megszűntek, tevékenységtik a Hivatásos Tűzoltő-parancsnokságokhoz keľült.
Akatasńrófavédelmi megbízottak intézik a keľület polgari-védelmi ügyeit, szoros
munkakapcsolatot taftanakfennazönkormányzatokközbiztonsági refeľenseivel, valamint a jfuasi

hivatalokkal.

o Hatĺiságitevékenység

- A Közép-pesti Katasztrófavéde|mi Kirendeltség hatósági tevékenységében akataszttőfavédelmi
megbízottak aktívan résztvesznek. A,,kéményes'' ellenőľzések alkalmával t<ĺbb, mint 450 db zźlrt

lakást ellenőriztek le, valamint a kéményseprő-ipaľi szo|gá|tatő értesítése alapján égéstermék-

eLvezętő ĺizemeltetésének megtiltása és engedélyezése alkalmával tĺjbb mint Z0)határozatot
kiadmányoztak.

- Számottevó ateraszos kitelepülések, éjszakai zenés-táncos szórakozóhelyek ellenőľzésébęn való
részvétel.



o Polgáľi védelmi szakteľület

- A VIII. kerület alapdokumentumai (veszély elhĺíľítási terv, kitelepítési, befogadási teľv stb.)

alapjaiban megújultak, reĺdezettek, naprakészek.

- A VIII. keľiiletben lévő cisszesen 8 daľab befogadó helyet Ieellenőľiaük, azintézményvezetőkkel
felvettiik a kapcsolatot, összeíľtuka24 órás eléľhetőségeket, dĺintéstámogató fényképes
dokumentációt készítettĹink, valamint minden befogadó helyet _ a polgármęster aláíľásával _

kijelölő határozattal láttunk el.

- A keľtiletbentalá|hatő 28 db. lakosságriasńő szíréĺát leellenőľiztfü, azok á||apottrő| valós képpel
ľendelkeztink.

o Sajtĺó tevékenység

Fokozott figyelmet foľdítunk a helyi médiában történő megjelenésľe. A lakosság számfua fontos

tttjékoztatő anyagok, így megjelentetésľe kerĹilt a mustgáz, a szén-monoxid veszélyeiľe való
f,rgyelem felhívas, az erđo- és szabadtéri tiizek megelőzésével kapcsolatos tájékońatő arryag.

A nyaľi hőségľiadóval kapcsolatosan is több tájékoztatő aÍLyag keľiilt megjelentetésre: ,,Altalĺĺnos
tuđnivalók hőség idején'' ismeretteľjesńő anyag, a VIII' keriilętben talźihatő ,,Ivókutak'' és a
Légkondicionált obj ektumok'' listáj a.

Fenti tájékoztatő arlyagok az önkormanyzathonlapján is megjelenésre kertiltek.

Sport tevékenység

A trĺzoltók rendkívül aktív spoľtéletet élnek, amely kiemelten fontos az e|őirt jó kondíció
fenntartásában. A központi renđezésĺĺ bajnokságokon az áI|omány tagsai rendszęresen résď

vesznek.
Az źl|omány fizikai állóképességének megőrzésében, illetve fejlesĺésében jelentős szeľepet játszik

a ,,Józsefuáros Közbiztonságáért Koza|apitvźny,, áIta| felajánlott adományból kialakított
kondícionáló terem.

Képzés. felkészítés. ifj úsáenevelés

Marcius hónaptóI közreműködttink a Közép-pesti Kiľendeltség aIá hrtoző kerĹileteknek egytittesen

megtartásľa kerĹilő kirendeltségi szintuKatasztrőfavédelmi Ifiúsági Verseny megszeÍvezésében, a

kertileti iskolak felkészítésében.
A kĺjzös szervezés révén lehetőség van a reĺdezvény magasabb színvonalú végtehajtźsźľa,

A verseny lebonyolításaľa április IZ-én került sor a X. kerületi MERKAPT sportpályán. A
ľendezvényen 700 gyermek, kíséľő és vendég vett részt, több rendvédelmi és civil szewezet
tálmo gatta azt b emltatókkď, pro gľamokkal.
A rendezvényt Józsefuaľos önkormźnyzata 200.000 foľinttď tánogaÍta.
A VIII. keriileti általános és középiskolák összesen 10 csapattal nevęztek az iť1isagi versenyre,

melvek a következők:
- vĺóhar Ferenc Általanos Iskola két csapattal
- Somvirág Alapítvány
- Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Altalános Iskola és Gimnázium
- SzászFerenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola két csapattal
- Németh Lász|ő Altalános Iskola



- Losonci Teri Általános Iskola
- Vaj da Péter Ének -zenei Általános Iskola és Spoľtisko |a két csapattal

Az IĘúsági versenyt k<jvetően a kozép-pesti keľĹiletek önkormányzatai, koľmányhivatďai és a
rendőrkapitanyságok állomlínyaiból <jsszeállított csapatok méľték cissze fudásukat egy Sęnior
verseny keľetein belül, ahol a csapatok játékos formában adtak számot a katasztrőfavédelemmel
összefliggő kéľdésekre, feladatokľa.

Ktiztĺsségi szolgáIat

A Fővĺírosi Katasztrőfavédelmi Igazgatőság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a
nemzeti kĺjznevelésrol szőIó 20|l. évi CXC. törvény 6. $ (4) bekezdése a|apjźn előírt kcizösségi
szolgáIat teljesítésének éľdekében a 20|3l14-es tanév során a nevelési-oktatásí intézmények
mfüödéséľől és a köznevelési intézmények névhasznáIatarő| sző|ő f0/2012. (VIII. 31.) EMMI
renđelet szabźiyozźlsa, illetve a tanuló iĘúság k<izösségi szolgá|atte|jesítésének katasztrőfavédelmi
megszetvezéséľől szőIő 2Il20I2. számí BM oKF Fóigazgatői utasítás alapján az alább felsorolt
két, a VIII. keľületben működő középfokú tanintézménnyel kotött egytittmúködést:

- Bókay Jĺínos Humán Két-tannyelvú Szakközépiskola

- Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola

Fenti iskolak diĺíkjain kívül még hat, a Kozép.pesti Kiľendeltség területén működő oktatási
intézmény tanulói teljesítették közösségi szolgálatukataparancsnokságunkon:

- Szemere Beľtalan Általĺĺnos Iskola és Gimnazium (V. kenilet)

- Xantus Jiĺnos Idegenforgalmi Gyakoľló Kĺlzépiskola és Szald<épző Iskola (V' kenilet)

- Pesti Baľnabás Élelmis'er-ipaľi Szald<ozépiskola, Szakmunkásképző és Gimnázium (VI' keriilet)

- Aľany János Épiletgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (VII. keľület)

- Erzsébętvárosi Két-tannyelvĺĺ Általános Iskola és szakközépiskola (VII. keľület)

Osszegzés:

A VIII. keľĹileti Hivatásos T'űzo|tő-paraĺrcsnokság munkáját megfelelőnek értékelem. A
célkittÍzéseinkęt maradéktalanul teljesítetťfü. A féléves és az év végi számonkérések a|apjén az
á,|Iomány jő| végeńe feladatát, a tanult elméleti és gyakorlati ĺłdását megfelelően a|ka|maŻa a
káresetek fę|szźlmo|źtsa soraĺl. Alapvető szakmai hiĺányosság az elLenőrzések során nem merült fęl. A
kisebb felmeľülő hibák l<ljavításćra intézkedtünk. A taľsszeľvekkel, akańtatív szervezetekke| és az
egyéb, munkánkat segítő szervezetekkel, valamint az źi|ampolgaľokkal a kapcsolatunk jó.

III. A 2074. év feladatai:

Ez évi feladataink sorában továbbra is elsődleges szakmai alaptevékenységünk - a túZoltáS és
muszaki mentés _ és az ezt szo|gźiő hźĺtér bińosítása, a vonulási készség fenntaľtása, az á||omźny



szakismeľetének, szakmai rutinjának fokozása, valamint aZ eľedményesség növęlését céIző
módszerek felkutatása és a|kalmazása. Ki kell alakítani az á||ománrryal szembeni további
követelmények egységes rendszeľét, még jobban erősítęni a szo|gá|ate|Iátás á|ta|ános fegyelmét és a

vezetói állomany e|Ieĺorzo _ számon kéľő tevékenységének kĺjvetkezetességét.

A legfontosabb feladat a továbbiakbaĺr is, hogy biztosítsuk a lakosság szánáĺa a tilzvéđe|met.
Érezzék azt, hogy minden pillanatban őrizzúk a környezetĹiket egy folyamatos készenlétben
míiködő, hatékony, a keľĹĺleti önkoľmányzattaI, a helyi véđelmi bizottsággal és a tĺírszeľvekkel
egyĹitt tevékenykedő, helyi speciális feladatokat ellátó szervezetként.

Elengedhetetlenül fontos, hogy az emberek a biztoĺsźtguk megőrzése érdekében taĺrulják meg

betartani, valamint betartatní az a|apvető védekezési- és magatartási szabźiyokat. Ennek érdekében,

akoz javát szolgálva kollégáimmal állunk mindig rendelkezésiikre.

Budapest, 2014' szeptembeľ 15.

Kuo..^^**-- Pĺot U.aJ," .

Kelemen Zso|t tíĺ. alezľedes
tílzoltőparancsnok


