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Kialakult az állománnyal szembeni követelmények egységes rendszere, erősítettük a szolgálatellátás 
általános fegyelmét, alaki foglalkozásokat tartottunk és az ellenőrzések, számonkérések alkalmával 
esetenként feltárt kisebb hiányosságok, hibák jövőbeni elkerülése végett rendkívüli oktatásokat, 
gyakorlatokat szerveztünk. Ezeket megfelelően dokumentáltuk, azokról jelentéseket készítettünk. 

A  területi és központi szerv által tartott ellenőrzések során komoly hiányosság nem merült fel, a 
feltárt kisseb hiányosságokat azonnali intézkedéssel, helyben megszüntettük. 

Riasztások száma a  2018.  évben: 

Káreset jellege VIII. HTP vonulásai VIII. kerületi riasztások 
Tűzeset 942 224 
Műszaki mentés 1555 356 
Szándékosan megtévesztő jelzés 0 0 
Összesen 2497 580 

Ugyanezek az adatok  2017.  során: 

Káreset jellege VIII. HTP vonulásai VIII. kerületi riasztások 
Tűzeset 937 289 
Műszaki mentés 1620 353 
Szándékosan megtévesztő jelzés 0 0 
Összesen 2557 642 
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Jelentős tűzesetek a VIII. kerületben 

2018.  március  9.—  Százados út  39.  (II. kiemelt riasztás) 

Első emeleti lakás konyhája teljes terjedelmében égett, melyet a kiérkezett rajok  2  sugár 
segítségével oltottak el.  A  tűzeset során egy fő sérült meg, akit a IX/Doktor és a mentőszolgálat 
ellátott, majd a mentők kórházba szállították. Az érintett lakásban egy  4  tagú család lakott, akik 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat krízis lakásában kerültek elhelyezésre. 

2018.  március  19.  — Kőbányai út  29.  (II. kiemelt riasztás) 

Kínai áruház közel  60m2-es  galériájában táskák illetve egyéb berendezési tárgyak égtek. Az 
épületből egy PB gázpalackot hoztak ki a tűzoltók.  A  beavatkozást nehezitette a tűz 
megközelítésének bonyolultsága. Szűk, nehezen megközelíthető, labirintusszerű útvonalak és 
lezárások akadályozták a beavatkozást. 

2018.  április  8.  — Üllői út  78.  (II. kiemelt riasztás) 

Sebészeti Klinika sebészeti ambulancia, magasföldszinten lévő vizsgálójában különböző anyagok, 
berendezési tárgyak égtek, a raj kiérkezése előtt az ott dolgozók a tüzet eloltották.  A  vizsgáló teljes 
területe korommal, füsttel szennyeződött.  A  rajok az érintett szakaszt átszellőztették.  A  kórház 
igazgatójának elmondása alapján a kórház működésében zavar a tűz miatt nem keletkezett. 

2018.  július  30.  — Hungária körút  40.  (II. riasztás) 

Aréna  Corner  Irodaház  2.  emeletén lévő elektromos kapcsolóhelyiségében akkumulátorok égtek. Az 
épületből  30  főt kellett az utcára menekíteni.  A  raj az érintett helyiségben égő akkumulátorokat kézi 
porral oltóval eloltotta, az átszellőztetést elvégezte. Személyi sérülés nem történt.  A  tűzeset 
felszámolását követően az érintett szint kivételével az ott dolgozok visszatérhettek az épületbe. 

2018.  október  15.—  Auróra utca  22.  (I. riasztás) 

A  Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ  (6  szintes épület)  4.  emeleti nőgyógyászatán a 
konyhában vízforraló égett.  A  kiérkező rajok a tüzet légzőkészülékben egy fali tűzcsapsugárral 
eloltották. Személyi sérülés nem történt.  A  teljes épület kiürítésre került,  40  fő lett kimenekítve. 

2018.  november  3.  — Kőbányai út  35.  (II. kiemelt riasztás) 

A  volt Ganz-Mávaa területén a 161-es, többszintes épülethez hozzáépített földszintes épületrészben 
• lévő konyha  20  m -en,illetve a tetőszerkezete  10 m2-en  égett.  A  rajok  2  vízsugárral eloltották a 

tüzet.  A  helyiségből egy felhasadt, valamint egy ép  11  kg-os PB palackot hoztak ki és 
visszahűtötték. Személyi sérülés nem történt. Az épületet átvizsgálták és átszellőztették. 

2018.  december  9.—  Szigony utca  4.  (I. kiemelt riasztás) 

Jelzett helyen egy személyautó teljes terjedelmében égett, a tűz átterjedt a mellette lévő épület 
szigetelésére is, amely  kb. 30 m2-en  károsodott.  A  tűz átterjedt az autó melletti orvosi vizsgálóra is. 
Felmerült a szándékosság gyanúja.  A  füst a két  10  emeletes lakóépület lépcsőházába is beszivárgott, 
2  lakót kellett elzárkóztatni, a többiek a raj ok kiérkezése előtt elhagyták az épületeket. 

Adatszolgáltatási, jelentési kötelezettség megvalósulása 

A  VIII. HTP adatszolgáltatási kötelezettségeinek a hatályos jogszabályok, és belső szabályozók 
alapján tesz eleget. Az adattárakat határidőre elkészítettük, az előírt módon felterjesztettük.  A 
rendszerek frissítéseit, újításait folyamatosan figyelemmel kísérjük és alkalmazzuk. 

A  híradóügyelet az ügyrend szerint látja el tevékenységét, az ügyrendben, és jogszabályokban előírt 
dokumentumokkal, eszközökkel rendelkezik. Az itt elhelyezett okmányok felülvizsgálata 
folyamatos. Az ügyeleti szolgálat ellátásával kapcsolatos feladatokat központi képzéssel, valamint 
önképzés keretében sajátítják el a beosztottak.  A  napi jelentési kötelezettségüknek eleget tesznek, 
tevékenységükkel nagyban segítik a beavatkozó állomány és a Műveletirányítási Ügyelet munkáját. 
Kirendeltségünk területén, munkaidőn túl a vezetők heti váltásban tartanak ügyeletet. 
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Döntés előkészítő, döntés támogató tervek 

A  működési területen lévő Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervek készítésére kötelezett  88  db 
létesítmény, intézmény tervét elkészítettük, illetve a meglévőket átdolgoztuk. Az elkészült TMMT-
k jóváhagyásra kerültek, ezeket naprakészen tartjuk. Az új intézkedés előírásai okán folyamatosan 
felülvizsgáljuk, bővítjük ezt az adatbázist. 

Együttműködés önkéntes tűzoltó egyesületekkel (ÖTE) 

A  VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnak  2015  óta együttműködési megállapodása van 
a Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. Az 
ÖTE a legutóbbi jogszabályi változások következtében II. kategóriába lett sorolva és az 
együttműködési megállapodás meg lett újítva. Jelenleg nem folytat tűzoltási és műszaki mentési 
tevékenységet, mivel eszközállománya további fejlesztésre szorul. 

Gazdálkodás, műszaki fenntartás és fejlesztés területe 

A 2018.  évben a munkavégzéshez szükséges feltételek biztosítottak voltak. 

A  tűzoltó szerek, a technikai eszközök és a szakfelszerelések működőképes 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 Kirendeltségen keresztül terjesztjük fel. 

Az irodai elhelyezés biztosított a Parancsnokságunkon. Az elmúlt években önkormányzati 
támogatásból három iroda felújításra került.  A  munkavégzéshez szükséges informatikai-háttér 
rendelkezésre áll. Az állomány napi továbbképzését megkönnyítő, elősegítő informatikai, technikai 
eszközök (laptop, projektor, tabletek, nagy képátlójú  TV)  beszerzése önkormányzati támogatásból 
megvalósult. 

Az állomány munkakörülményeit nagymértékben javította a Józsefváros Közbiztonságáért 
Közalapítványtól kapott támogatás, melyből az étkező felújítása valósult meg. 

Sport  tevékenység 

Tűzoltóink rendkívül aktív sportéletet élnek, amely kiemelten fontos az előírt jó kondíció 
fenntartásában és az éves fizikai alkalmassági vizsgálaton való megfeleléshez is szükséges.  A 
központi rendezésű bajnokságokon az állomány tagjai rendszeresen részt vesznek: 

• BM  OKF Úszó Bajnokság, 
• BM  OKF Fekvenyomó Bajnokság, 
• BM  OKF Pontszerző Országos Kispályás Labdarúgó Torna, 
• BM  OKF Terepfutó Bajnokság, 
• BM  OKF Ergométeres Bajnokság, 
• BM  OKF Atlétikai Bajnokság, 
• Lépcsőfutó Országos Bajnokság, 
• Rendvédelmi Sárkányhajó Kupa, 
• TFA bajnokság, 
• TEK-SPÁRTA  300  meghívásos nemzetközi erőnléti verseny. 

Ezen felül egyéb, civil rendezésű sportversenyeken (maratonok, félmaratonok, terepfutó versenyek, 
úszóversenyek stb.) is bizonyítják a kollégák fizikai állóképességüket. 

A  fizikai állóképesség megőrzésében, illetve fejlesztésében jelentős szerepet játszik a Józsefváros 
Közbiztonságáért Közalapítvány által felajánlott adományokból, valamint az FKI által biztosított 
eszközökből kialakított kondicionáló terem, melynek bővítése, fejlesztése rendkívül fontos 
számunkra. 
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Képesítési követelményeknek való megfelelés 

Állományunk minden tagja megfelel a jogszabályban meghatározott állami és szakmai képesítési 
követelményeknek, előírásoknak.  A  képesítésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesülésére, 
a szükséges végzettségek megszerzésére, illetve annak elősegítésére továbbra is nagy hangsúlyt 
fektetünk. 

Elismerések 

A  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság  2018.  évi Tűzoltó-napi ünnepségén került átadásra 
2017.  év vonatkozásában az „Év Tűzoltója" elismerés, melyet a VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság rajparancsnoka,  Dienes  Dániel tű. hadnagy vehetett át. 

Számos alkalommal részesült az állomány  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros 
Önkormányzata által alapított kitüntetésben, pénzjutalom elismerésben. Az Év Józsefvárosi 
Rendvédelmi Munkatársa kitüntető címet  1  fő vehette át állományunkból. December folyamán az 
állományunk  53  tagja részesült pénzjutalomban az Önkormányzat jóvoltából. 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata által nyújtott adományok 

• Konyha és étkező felújítás —  2.000.000 Ft 
• Eszközbeszerzés —  1.250.000 Ft 
• Vizesblokk —  4.500.000 Ft 
• Gyereknap —  100.000 Ft 
• Rendvédelmi nap —  100.000 Ft 
• Karácsonyi vacsora —  100.000 Ft 
• Józsefváros rendjéért kitüntető cím —  3.365.000 Ft (53  fő között elosztva) 
• Év rendvédelmi munkatársa —  274.000 Ft 
• Kirendeltségi évzáró vacsora —  600.000 Ft 
• Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny támogatása —  500.000 Ft 

Együttműködés, kapcsolat más szervekkel, szervezetekkel 

A  kerületi védelmi bizottsággal szoros munkakapcsolatban vagyunk, minden okmányt (meghívó, 
jegyzőkönyv, egyéb anyagok) megkapunk, tevékenységünkkel (hozzászólás, tájékoztatás, jelentés, 
elemzés) segítjük munkájukat. 

A  kerületi közbiztonsági referenssel jó kapcsolatot ápolunk. Kölcsönösen segítjük, támogatjuk 
egymás munkáját.  A  közbiztonsági referens sok segítséget nyújt az adatszolgáltatás, adatbekérés 
terén is. 

A  kerületi rendvédelmi- és társszervekkel, karitatív szervezetekkel kiváló a kapcsolatunk. 
Káresetek, beavatkozások során példaértékű az együttműködésünk. 

Képzés, felkészítés, ifjúságnevelés 

Közreműködtünk a Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség alá tartozó kerületeknek 
együttesen megtartásra kerülő kirendeltségi szintű Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny 
megszervezésében, lebonyolításában valamint ezt megelőzően a kerületi iskolák felkészítésében. 

A  közös szervezés révén lehetőség van a rendezvény magasabb színvonalú végrehajtására. Több 
évre visszamenőleg a X. kerületi MERKAPT sportpályán kerül sor a verseny lebonyolítására.  A 
rendezvényt több rendvédelmi és civil szervezet is támogatta bemutatókkal, programokkal. 

Az ifjúsági versenyt követően a közép-pesti kerületek önkormányzatai, kormányhivatalai és a 
rendőrkapitányságok állományából összeállított csapatok mérték össze tudásukat egy  "Senior 
verseny' keretein belül, ahol a csapatok játékos formában adtak számot a katasztrófavédelemmel 
összefüggő kérdésekre, feladatokra. 
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Gyakori Parancsnokságunkon az óvodás, iskolás csoportok látogatása. Ezekre az alkalmakra 
felkészülünk, a gyerekeket színes programokkal, bemutatókkal Várjuk. 

2018-ban a „Nyitott Szertárkapuk" rendezvény keretében több száz gyermek részére tartottunk 
foglalkozásokat, próbariasztásokat, bemutatókat, hogy megismertessük velük a tűzoltó szakma 
szépségeit. 

Közösségi szolgálat 

A  Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltsége a több 
VIII. kerületben működő középfokú tanintézménnyel kötött együttműködési megállapodást. 

A  tavalyi év folyamán  21  fő diák,  450  óra időtartamban teljesített közösségi szolgálatot 
Parancsnokságunkon, melynek során megismerkedhettek a katasztrófavédelem munkájával, 
betekintést nyerhettek a tűzoltók napi feladataiba, elméleti és gyakorlati ismeretekkel 
gazdagodhattak. 

Sajtó tevékenység 

Józsefváros című újság folyamatosan tudósit a munkánkról, elért eredményeinkről.  A  kerületi 
sajtóban és az Önkormányzat honlapján rendszeresen megjelennek az adott időszaknak megfelelő, 
aktuális figyelemfelhívásaink. 

Összegzés 

A  VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság munkáját megfelelőnek értékelem.  A 
célkitűzéseinket sikeresen teljesítettük.  A  számonkérések, ellenőrzések 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. 

III.  A 2019.  ÉV TERVEZETT FELADATAI 

Feladataink sorában továbbra is elsődleges a szakmai alaptevékenységünk — a tűzoltás és műszaki 
mentés — és az ezt szolgáló háttér biztosítása.  A  vonulási készség fenntartása, a fiatal állomány 
szakismeretének, szakmai rutinjának kialakítása.  Fenn  kell tartani az állománnyal szembeni 
követelmények egységes rendszerét, tovább erősíteni a szolgálatellátás általános fegyelmét és a 
parancsnoki-vezetői kör ellenőrző-számon kérő tevékenységének következetességét. 

A  legfontosabb feladat a továbbiakban is az, hogy biztosítsuk a lakosság számára a biztonságot. 
Érezzék azt, hogy minden pillanatban őrizzük a környezetüket egy folyamatos készenlétben 
működő, hatékony, a kerületi önkormányzattal, a helyi védelmi bizottsággal, a társzervekkel együtt 
tevékenykedő, speciális feladatokat ellátó, azonnal reagáló szervezetként. 

Budapest, 2019.  április  3. 
\-2 , 

Kelemen Zsolt tű. alezredes 
tűzoltó-parancsnok 

Cím:  1081 Budapest.  Dologház  u. 3. 1443 Bp.  Pf.:  154. 

Telefon:  +36(1) 459-2324 Fax: +36(1) 459-2457 

E-mail: fki.kozeppest@katved.gov.hu 
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