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l. 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 Eszak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője
elkészítette és megküldte a 2019. évre szóló beszámolóját.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására!
2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete . /2020. (X. 22.) önkormányzati
határozata a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Eszak-budai Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évi tevékenységéről szóló
beszámolóját a mellékelt tartalommal elfogadja.

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE
1. melléklet:
a
Fővárosi
Katasztrófavédelmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség beszámolója
tevékenységről.
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Igazgatóság
Észak-budai
2019. évi tűzvédelmi

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
ÉSZAK-BUDAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
Jóváhagyom:
Budapest, elektronikus bélyegző szerint
Eudapepi Főváros

fíüdaván
Dr. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok
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BESZÁMOLÓ
A BUDAVÁRI KATASZTRÓFAVÉDELMI ŐRS
2019. ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Felterjesztem:

Veres Péter tű. ezredes
kirendeltség-vezető

Készítette:

Győré Attila tű. százados
őrsparancsnok

BEVEZETÉS
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 „a
tűzoltóparancsnok vagy kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési
területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi
helyzetéről, tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatobvl"
L 2019. ÉV LEGFONTOSABB TŰZVÉDELMI CÉLKITŰZÉSEI, FELADATAI
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség II.
kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság alá tartozó Budavári Katasztrófavédelmi Őrs az
értékelt időszaki tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, szakmai rendelkezések és
iránymutatások alapján végezte. A 20I9-es év legfontosabb célkitűzései 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 2019. évi, szervezeti teljesítménycélok teljesítése.
A belső ellenőrzések színvonalának növelése, azok tapasztalatai alapján a
hiányosságok kiküszöbölése.

n. AZ ELVÉGZETT FELADATOK, MEGTETT INTÉZKEDÉSEK
A Budavári Katasztrófavédelmi Őrs elsősorban Budapest I. kerületének tűzvédelmét látja el,
azonban tűzoltóink speciális képzettsége miatt a főváros többi kerületébe is vonulnak.
A Budavári Katasztrófavédelmi Őrs 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. Az FKI-n két olyan
különleges szer található, amely speciális technikai felszereléssel rendelkezik. E két szer
közül az egyik a Budavári Katasztrófavédelmi Őrsön van, és az ezzel járó alpintechnikai
speciális képzettségünk lehetővé teszi a mélyből és magasból történő mentési feladatok
végrehajtását is.
Tűzoltási, műszaki mentési tevékenység
A Budavári Örs elsődleges működési területére (Budapest I. kerülete) a 2019. január 1. illetve
2019. december 31. között eltelt időben 241 esetben (136 tűzeset, 121 műszaki mentés)
riasztották rajunkat. Más tűzoltó-parancsnokságok területére 548 esetben kaptunk riasztást. Ez
a két érték adja a 2019. évi vonulási számot, amely összesen 789.
Műszaki mentés:
Tűzeset:

378 db
411 db

Részletesen:
Beavatkozást igénylő esemény:
367
Kiérkezés előtt felszámolt:
45
Szándékosan megtévesztő jelzést adott: 2
Téves jelzés:
375
Utólagos tűzjelzés:
0
Összes vonulás:

789

Káreset jellege szerint

A tüzesetek és a műszaki mentések száma 2018. évhez képest némileg csökkent. Ezek
többsége továbbra is a magánszektorban, lakásokban és személyi ingatlanokban keletkezett.
Minden riasztással kapcsolatos feladatot a vonatkozó normákban 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, a szolgálatparancsnoki munkát
végzők valamint a hivatali munkarendben dolgozók számára egyaránt szükségesek és
nélkülözhetetlenek.
Kiemelkedő szolgálat ellátás elismeréseként 2019-ben 1 fő Szent Flórián Díjat és 18 fő
pénzjutalmat kapott a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól.
Külön ki kell emelni Pinkóczi Tamás tű. főtörzsőrmester urat, aki részt vett egy európai
alpintechnikai megmérettetésen és második helyezést szerzett. Ezt követően meghívást kapott
egy Kínában zajló nemzetközi versenyre, ahol ugyancsak kitűnő eredményt ért el.
A hivatali munkarendben dolgozók feladatkörébe tartozik a különböző programok,
nyilvántartások, kimutatások, naprakész vezetése valamint a készenléti állomány munkája
személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, illetve annak megteremtése. A hivatali
munkarendben dolgozók, és a készenléti állományban szolgálatot teljesítők munkáját képezi
ezeken felül a járművek és egyéb gépek, berendezések meghibásodásaival, és javításaival
kapcsolatos feladatok megszervezése és végrehajtása.
Gyakorlatok
Éves kiképzési terv keretében az évi kötelező 12 helyismereti, 4 szituációs begyakorló és 1
ellenőrző gyakorlat megtartásán túl több helyismereti gyakorlatot is szerveztünk az állomány
helyismereti képzésének elmélyítésére.
Az előírt képzéseken túl több esetben szerveztünk szerismereti foglalkozásokat is, amelyekre
meghívtuk szerbemutatóra az FKI különleges szereit, hogy ezek speciális képességeit is
megismerhesse az állomány.

Több esetben szerismereti gyakorlatra került sor különböző mentőszolgálatok eset kocsijának
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 hatósági és szakhatósági eljárások száma minimálisan növekedett a 2018. évhez képest. A
tavalyi év hatósági statisztikai adatai:
Ügytípus
Hatósági ügyek száma
Hatósági ellenőrzések
Összesen

2019.
735
3077

rX812

Polgári védelem
A polgári védelmi munka optimalizálódása folytatódott a 2019-es évben is. A Budavári
Katasztrófavédelmi Őrs vonatkozásában az alábbi polgári védelmi feladatok kerületek
végrehajtásra:
•

•
•
•
•
•

A melegedőhelyek, befogadó helyek kapacitásának és állapotának felmérését,
ellenőrzését a téli időjárásra tekintettel elvégeztük, a befogadó helyek nyilvántartását
elkészítettük.
A katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre felkészítettük a kerületet képviselő általános
és középiskolákat
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 fö helyett).
A HVB gyakorlatokon részt vettünk, közreműködtünk a HVB felkészítésében.

Iparbiztonság
Az I. kerületben felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nincs. A
veszélyes anyag szállítás szempontéból a kerület érintettsége elhanyagolható.
Munkavédelem
A BM OKF és az FKI Munkavédelmi Szabályzatában foglalt előírások a Budavári Őrsön
érvényesülnek. A munkavédelmi oktatások 2019-ban az előírt módon megtörténtek. A
munkavédelemmel kapcsolatos iratok, okmányok vezetése folyamatosan, az előírásoknak
megfelelően történik (Baleseti Napló, Baleseti Nyilvántartás). A rajparancsnokok
rendszeresen ellenőrizték a védőfelszerelések, szerszámok, gépek működőképességét,
karbantartottságát A biztonságtechnikai felülvizsgálatok az előírásoknak megfelelően
megtörténtek. Ezekről az FKI Műszaki Osztálynak az adatszolgáltatást megküldtük.

Kommunikáció
A kommunikációs tevékenységünk jó, a helyi sajtóval való kapcsolatunk rendszeres. A helyi
médián és az önkormányzati honlapon keresztül rendszeresen tájékoztattuk a lakosságot a CO
veszélyeiről, a szélsőséges időjárás esetleges veszélyeiről, a követendő magatartásformákról,
a sziréna karbantartásról, a karácsonyfa tüzek kialakulásáról és annak megelőzéséről.
Laktanyánkat csaknem 160 óvodás, illetve közel 100 iskolás látogatta meg. Kiemelten
fontosnak tartjuk ezeket a látogatásokat, hiszen reményeink szerint a fiatalok ilyenkor nem
csak egy felejthetetlen élménnyel távoznak, hanem hasznos ismeretekkel is.
Folyamatos a hozzánk érkező közösségi szolgálatot vállaló iskolások képzése, kiemelt
figyelmet fordítunk a számukra megfelelő katasztrófavédelmi ismeretek átadására.
A 2019-es évben már hagyományosan megrendezett gyermeknap („Nyitott Szertárkapuk
Napja”) nagy sikert aratott. A nap folyamán közel 100 gyermek és szüleik látogatták meg a
laktanyát, és ismerkedtek meg a tűzoltók tevékenységével.

Társszervekkel való együttműködés
A Budavári Katasztrófavédelmi Őrs 2019-ben 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 esetben együttműködtünk gyakorlatokon, melyeket sikeresen zártunk.
A kerületi rendőrkapitánysággal napi szintű a kapcsolat, a szakmai együttműködés továbbra is
gördülékeny.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal és az I. Kerületi Kormányhivatallal folyamatos
a kapcsolattartás.
Összegzés
A Budavári Katasztrófavédelmi Őrs munkáját megfelelőnek értékelem. A célkitűzéseinket
sikeresen teljesítettük. A féléves és az év végi számonkérések alapján 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.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal sikeres az együttműködésünk. Szeretnék
ezúton is köszönetét mondani a folyamatos támogatásért. A munkánkat segítő szervezetekkel,
valamint az állampolgárokkal kiemelkedően jó a kapcsolatunk.
A Budavári Katasztrófavédelmi Őrs az elmúlt évre tervezett feladatait rendben és megfelelően
végrehajtotta, ütemezett értekezleteinket, gyakorlatainkat megtartottuk, a közbiztonsági
feladatainknak eleget tettünk.

III. A 2020. ÉV FELADATAI
Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni az állomány rendszeres felkészítésére, oktatására,
képzésére. Tovább kell folytatni a tematika szerinti képzéseken szerzett elméleti tudás
átültetését - gyakorlati tapasztalatok révén - gyakorlati tudássá.
A speciális ismereteket igénylő beosztásokban (híradós, gépjárművezetők, alpintechnikai és
ugrópáma kezelői) szolgálatot teljesítő kollégák ismereteinek elmélyítését, bővítését,
gyakoroltatását az idei évben is folytatni kell.

Budapest, elektronikus bélyegző szerint
Győré Attila tű. százados
őrsparancsnok

Cím: 103 SBudapcst, Vihar utca 3.
Telefon: +36(1) 459-2425 Fax: +36(1) 459-2363
E-mail: fki.eszakbuda@katved.gov.hu
Hivatali kapu azonosító: 415591158

ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35110/3298-999999/2020.id.
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