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Tisztelt Képviselő-testület!
A bűnmegelőzési tevékenységhez a tűzoltóság is hozzájárul, hiszen feladatkörébe tartozik a
tűzmegelőzési munka, amely igen fontos szerepet tölt be a bűnmegelőzés körében.
A Csepeli Tűzőrség dolgozói igen veszélyes és sokrétű feladatot látnak el. Gondolunk itt a
viharkárok után a közterületnek a faágaktól, fáktól történő megtisztítására, a közúti
baleseteknél a műszaki mentésre, valamint az árvízi mentésre is.
A Csepeli Tűzőrség élén bekövetkezett ismételt vezető váltás nem okozott fennakadást sem a
tűzoltóság munkájában, sem az önkormányzattal történő együttműködésben.
Az együttműködési megállapodásoknak megfelelően 2006. évben is kiadtuk az „Év
Tűzoltója” kitűntetést.
A Csepeli Tűzőrség fővárosi szinten is jól végzi a feladatát, értékelésük során a Budapesti
Tűzoltóparancsnok megelégedését fejezte ki a 2006. évben végzett munkájukért.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolóban foglaltakat fogadja el.

Dr. Borsány György

Tűzoltási és műszaki mentési, valamint szolgálatszervezési tevékenység:
Csepeli Tűzőrség
A készenléti állomány elméleti és gyakorlati felkészültségének állapota:
Az állomány részére a továbbképzést a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
Parancsnokának 1/2003. számú Intézkedésében foglaltak szerint hajtottuk végre. A készenléti
szolgálatot ellátó állomány napirendjének, továbbképzésének, számonkérésének és a
gyakorlatok tartásának szabályozásáról szóló ezen Intézkedésben foglaltak végrehajtásával
kapcsolatban az elmúlt időszakot figyelembe véve, tapasztalataim pozitívak. A
szolgálatparancsnokok és a tűzőrség parancsnok mentesült a felesleges adminisztratív
papírmunkától.
Valamennyi előírt továbbképzésen, tanfolyamon, berendelésen hiánytalanul részt
vettünk, a vonatkozó dokumentálás megtörtént.
A begyakorló gyakorlatok előírt mennyiségét megtartottuk; - a létesítmények
kérésének megfelelve néhány esetben határidő csúszás történt. Az ellenőrző gyakorlatok első
és második félévi gyakorlata közösen a Budafoki Tűzőrség és az Új-budai Tűzőrség
állományával
került
megtartásra
A
gyakorlatok
bebizonyították,
hogy
a
szolgálatparancsnokok, ill. szolgálatparancsnok-helyettesek képesek a II-es, III-as tűz
eloltásához szükséges rajok összehangolt irányítására. A gyakorlatok szervezésénél probléma
nem merült fel, a létesítmények vezetői segítőkézségükkel, pozitív hozzáállásukkal járultak
hozzá a gyakorlatok eredményes végrehajtásához.
Az állomány fizikai felkészültsége kiemelkedően jó szintű. A Csepeli Tűzőrségen a
hivatásos állomány 50 év alatti tagjai részére előírt fizikai állapotfelmérés végrehajtását a
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság 10/2001. számú Intézkedése alapján végeztük el. A vonulós
állomány részéről a fizikai állapotfelmérést a teljes személyi állomány végrehajtotta,
minimum megfelelő szinten, de sok jó és kiváló eredmény is született. A Csepeli Tűzőrségen
a 2000 méteres futás mellett a fekvőtámasz, a felülés, és ingafutás szerepelt a felmérési
számok között. A 2000 méteres futást a Csepel SC Sportpályán, a többit tűzőrség
kondicionáló termében teljesítettük.
Összességében ezek az eredmények a sportfoglalkozások rendszeres hatékony
végrehajtásának köszönhetőek, de ezen túlmenően a személyi állomány többsége
szabadidejében is aktívan sportol.
A helyi sportolási lehetőségek a tűzőrségen biztosítva vannak. Rendelkezünk az
udvaron salakos röplabda és kézilabda pályával. A kézilabda pálya mérete kisebb az
átlagosnál, viszont ugyanezen a pályán van 2 db kosárlabda palánk is. A salakos sportpálya
talaja nem a legideálisabb. A laktanyában található egy tornaterem, kosárlabda palánkkal és
bordásfallal.
Ezen kívül rendelkezünk egy házilag kialakított kondicionáló teremmel, amely 2006
decemberében kibővítésre került, és két profi edzőgéppel gazdagodott. Ebben az eredetileg
raktárnak és műhelynek használt helyiségben az erősítéshez használt legfontosabb
felszerelések megtalálhatóak, melyek segítségével nem csak az erősportokban, de a többi
sportágban is sikeresek versenyzőink.
A Csepeli Tűzőrség fővárosi szinten az összetett sportversenyben I. helyezést ért el, ez
ékes bizonyítéka a sportfoglalkozások hatékonyságának, valamint az állomány kiemelkedő
részvételi arányának az FTP által kiírt sportversenyeken.
A VI. Országos Fekve nyomó Kupán és a veszprémi V. Killinger Krisztián
Fekvenyomó Emlékversenyen taroltak versenyzőink, a legtöbb súlycsoportban első helyezést
értek el. Az idei évben is megrendezésre került a Rendvédelmi Szervek Országos

Fekvenyomó Bajnoksága, ahol a fővárosi csapat gerincét is állományunk adta, és a több mint
50 induló csapat közül az előkelő harmadik helyezést értük el. A szakmai és főző versenyen a
tűzőrségünk a közép mezőnyben végzett..
A kerületben készenlétbe állított szereket, felszereléseket az állomány tagjai ismerik,
taktikai alkalmazásukat jó szinten végzik. Felmérések alkalmával egy-két kivételtől eltekintve
jó eredményt értek el.
Ennek a színvonalnak az eléréséhez és szinten tartásához elengedhetetlen a
rendszeres gyakorlás, amelyet tematika szerint, illetve parancsnoki órák terhére tartunk
meg. Rendszeresen előfordul az állomány szúrópróbaszerű kikérdezése elméleti szinten
málházási ismeretekből a rendszeres szerelési foglalkozások alkalmával is a különleges
szerek vonatkozásában.
A szolgálatszervezés és -ellátás helyzete
A Csepeli Tűzőrségen a szolgálat szervezésének és ellátásának fontos eleme a
rendelkezésre álló okmányok előírások szerinti naprakész vezetése. A szolgálati napló,
eseménynapló és oktatási napló vezetésére nagy gondot fordítottunk. Az ellenőrzések során
leírt vélemények figyelembevételével elmondhatom, hogy ezen a téren az adminisztrációs
tevékenység jó színvonalú. Napi feladatok közé tartozott a szabadság nyilvántartás naprakész
vezetése is.
A Riasztási és Segítségnyújtási Tervek tárolása az utasításokban leírtak szerint történt.
A Tűzoltási Tervek aktualizálását folyamatosan végeztük.
A szolgálatváltás a vonatkozó intézkedéseknek megfelelően történt. Nagy gondot
fordítottunk arra, hogy mindenki a saját beosztása szerinti felszereléseket átadja és átvegye.
Szolgálatváltáskor mindenkitől megköveteltük a javításokkal kapcsolatos problémák,
észrevételek pontos átadását. A szolgálatba lépő állomány ruházatának ellenőrzésére is a
váltás idején került sor. A szolgálat ellátásnál az intézkedések, utasítások betartására
törekedett az állomány.
A napi feladatokat, a napirend szerinti továbbképzéssel kapcsolatos teendőket szükség
esetén a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Hírközpontjával egyeztettük. Az egyeztetéseket
követően a tervezett feladatok végrehajtására fokozott figyelmet fordítottunk. Riasztások,
javítások miatt elmaradt foglalkozásokat a lehető leghamarabb megpróbáltuk pótolni, hogy
elmaradás ne legyen.
Összességében elmondható, hogy állományunk a feladatait jól látja el, ezt a Dél-budai
Tűzoltási Mentési Parancsnokság Csepeli Tűzőrségén tartott Parancsnoki Szemle, és az azt
követő átfogó ellenőrzés is megerősített.
A külső és belső körletek állapota a rendszeres karbantartásnak köszönhetően jónak
mondható, bár mindig van mit javítani, de ha lehetséges, ezeket a javításokat elvégezzük
önerőből.
A szolgálatváltásokat a meghatározott rendben végrehajtjuk, azokon a Mentési
parancsnok és a tűzőrségparancsnok rendszeresen részt vesz és a váltás rendjét ellenőrzi.
A felszerelések meglétét és üzemképességét az átadás során fokozottabban ellenőriztük.
Oktattuk az Alaki Szabályzatot és az FTP által kiadott Szolgálati Rendet. A belsőkülső szolgálati feladatok ellátására az állományt felkészítettük. A küldöncfeladatot ellátókat
útba indítás előtt eligazítjuk. A különböző szolgálatok ellátása jó színvonalú volt, az esetleges
hiányosságok megszüntetésére intézkedtem.

Ügyeleti, híradó-szolgálati tevékenység
A híradósok feladataikat jó szinten végzik, riasztások, egyéb fecskendőmozgások
alkalmával a hírforgalmazás szabályait betartva látják el munkájukat, valamint ezek
dokumentálását.
A
Fővárosi
Tűzoltóparancsnokság
Hírközpontjában
tartott
továbbképzéseken, berendeléseken rendszeresen részt vesznek és az ott tanultakat,
tapasztaltakat hasznosítják a tűzőrségen végzett tevékenységük során A „második” híradósok
a számítógép kezelését ismerték, de a napi teendők ellátására, a vonatkozó adminisztrációk
megfelelő vezetésére, az elöljárók tájékoztatására, a jelenléti kötelezettségekre, a napi egyéni
tanulásra nem fordítottak elég figyelmet. Felhívtam a szolgálatparancsnokok figyelmét a
hiányosságok felszámolására, ezen a téren javulás tapasztalható.

Tűzoltási, mentési, szakmai tevékenység színvonala
2006. évben összesen 555 vonulást hajtottunk végre ebből 369-et a saját
kerületünkben, és 176-ot más tűzőrség területére. A riasztásokat szakszerűen, normaidőn
belül végrehajtottuk. Az állomány helyismerete jó. A rádióforgalmazást figyelemmel kísérve
tapasztalataim szerint az állományt irányító parancsnokok megfelelően ismerik és
alkalmazzák a vonatkozó előírásokat. A visszajelzésekben jól követhető a káresemények
jellege és a beavatkozás során tett intézkedés. A tavalyi évhez képest ezen a téren sokat
fejlődött az állomány.

Tűzőrségparancsnok: Botos László tű. fhdgy. 2003-ban fejezte be főiskolai
tanulmányait, amely után kinevezésre került Tűzőrség Parancsnoki beosztásba. Retorikai
képességét jól kamatoztatja, az irányítása alá tartozó személyi állomány esetében. A
problémák megoldásában kezdeményező. Szakmai ismereteit jól alkalmazza a személyi
állomány képzése során. Folyamatos érdeklődést tanúsít a munkájához szükséges ismeretek
megszerzésében. Beosztottai tisztelik, elöljáróival viszonya jó. Jelenleg a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetemen tanul.
„A” szolgálati Csoport: Galgócz Deák Antal tű. szds. szolgálatparancsnok 1967.
november 28-án született. 1991. március 01-én szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság
állományába beosztott tűzoltóként. 1996. július 01-n – sikeres tűzoltó szakmunkásképző
iskola elvégzésével – szerparancsnok (gépkocsivezető) beosztásba került. 1997. február 01vel megkezdi BM TKI tűzoltó technikusképző iskolát. 1998. január 16.-i hatállyal
szolgálatparancsok-helyettes a „C” szolgálati csoportban. Munkája egyben a hivatása.
Önmagát folyamatosan továbbképzi, a beosztotti állományát rendszeres elméleti és gyakorlati
oktatásban részesíti. Munkája elismeréseként, amint lehetőség nyílott rá, kinevezésre került az
„A” szolgálati csoportba, szolgálatparancsnoki beosztásba, amit jó szinten lát el. 2003.
decemberében államvizsgázott a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán
Horváth Sándor tű.hdgy. 1968. március 02-án született. 1989. december 16-án szerelt
fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság állományába beosztott tűzoltóként.1990-ben elvégezte a
négy hónapos alapfokú tanfolyamot. Ezt követően gépkocsivezetőként teljesített szolgálatot.
1997-ben a tűzoltószakmunkás képző elvégzése után szerparancsnok gépkocsivezető
beosztást látott el. 2001. november 01-ével megbízott szolgálatparancsnok-helyettes.
Munkáját jól látja el, ez köszönhető az eddig ellátott beosztásaiból származó tapasztalatnak is.
A beosztottaival kapcsolata jó. Elöljáróit, feljebbvalóit tiszteli, utasításaikat végrehajtja. 2006
február elseje óta kinevezett szolgálatparancsnok-helyettes.

„B” szolgálati csoport: Mózes Attila tü. őrgy. 2006 február 15-e óta teljesít
szolgálatot tűzőrségünkön. Az elmúlt időszakban többször volt rövidebb hosszabb időt beteg
állományban így munkáját nem lehet objektívan értékelni. Elöljáróit, feljebbvalóit tiszteli, a
kapott feladatokat igyekszik jól elvégezni, a tűzőrségen beilleszkedett.
Óvári Gyula tü. tzls. 1996 február elsején szerelt fel a Csepeli Tűzőrség állományába
beosztott tűzoltóként. Az alapfokú tanfolyam elvégzése után sikeres szivattyúkezelői vizsgát
tett. 2002 július 1-től, a tűzoltó szakmunkásképző elvégzése után szerparancsnokként
dolgozott. 2006. március 1-i hatállyal megbízott szolgálatparancsnok-helyettesi feladatokat lát
el. Jelenleg a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán III. éves hallgató.
„C” szolgálati csoport: Nagy József tű. szds. 1960. február 26-án született. 1991.
január 01-én szerelt fel a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság állományába, beosztott tűzoltóként.
1994. július 01-én sikeres szakmunkásvizsgát tett. Tanulmányait a BM TKI technikusképző
szakán folytatta tovább. A technikusképző elvégzése után 1995-től a „C” szolgálati csoport
szolgálatparancsnoka. Munkáját jól végzi, az eltelt kilenc év alatt nagy szakmai tapasztalatra
tett szert. Munkáját egyben a hivatásának is érzi, beosztottaival a kapcsolata jó, feljebbvalóit
tiszteli, utasításaikat maradéktalanul végrehajtja.
Borbély Sándor tű. tzls. 1966. június 08-án született. 1989. november 01-én szerelt fel
a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság állományába beosztott tűzoltóként. 1990-ben elvégezte az
alapfokú tűzoltóképző tanfolyamot. A tanfolyam elvégzése után főleg az I. fecskendőn látott
el szolgálatot első sugárvezető beosztásban. 2000-ben sikeres tűzoltó szakmunkásvizsgát tett,
2002-ben pedig leérettségizett. Jelenleg a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán III. éves
hallgató. 2004. szeptember 01. óta a „C” szolgálati csoport mb. szolgálatparancsnokhelyettese. Munkáját lelkesen, nagy odaadással végzi. Feljebbvalóival szemben tisztelettudó,
utasításaikat végrehajtja. Szakmáját hivatásának érzi, rendkívül nagy szakmai tapasztalattal
rendelkezik. Korábbi beosztásából adódóan szerzett tapasztalatát és tudását az állománnyal
szívesen megosztja.
A tűzoltási és műszaki mentési szakterület irányítói és végrehajtó állománya a
szabályzatoknak és utasításoknak megfelelően tevékenykedik. Munkájukra jellemző a gyors,
határozott és szakszerű beavatkozás valamint a szerek, felszerelések, eszközök magas szintű
ismerete. A 2006-es év összegzett értékelése jónak mondható.

Létesítményi tűzoltóságok:
Illetékességi területünkön 3 db létesítményi tűzoltósággal rendelkező, ipari
tevékenységet folytató cég található:
MAHART RT (XXI. Szabadkikötő út 5-7.): előírt minimális létszám 6 fő, jelenlegi
létszám 15 fő. Rendelkeznek a megfelelő képesítésekkel.
MOL RT (XXI. Petróleumkikötő u. 5-7. : előírt minimális létszám 4 fő, jelenlegi
létszám 12 fő. Rendelkeznek a megfelelő képesítésekkel.
DUNAPACK RT (XXI. Duna u. 42.): előírt minimális létszám 8 fő, jelenlegi létszám
17 fő. Rendelkeznek a megfelelő képesítésekkel.
A létesítményi tűzoltóságok felszereltsége hagy némi kívánni valót maga után. A szolgálatot
ellátók lelkesedése, hozzáállása a feladatokhoz jó, szakmai felkészültségük megfelelő.
Tűzőrségünk állománya főként a begyakorló vagy parancsnoki ellenőrző gyakorlatok során
találkozik velük, ott megfelelő szinten tudunk együttműködni.

"M" tevékenység értékelése
A riadóterveket naprakész állapotban tartjuk, rendszeresen átvezetjük a szükséges
változásokat. A tervek és a kartonok biztonságos elhelyezése a híradóhelyiségben történik. A
kerületi Tűzoltóparancsnokság Készenlétbe Helyezési Terve 2001-ben jóváhagyásra került,
azóta oktatása folyamatosan megtörtént.
A napi szolgálatváltások során a híradó szolgálat meghatározó feladata a
létszámjelentésnek megfelelően a kartonok rendezése, amit a híradó ügyeletesek
szabályszerűen végre is hajtottak. A napi létszám jelentés teljesítése az FTP felé a 17/1998.
sz. FTP Pk. Intézkedés alapján előírásszerűen megtörtént.
Az „M” iratok kezelése, megfelel az Ügykezelési szabályzatban foglaltaknak.
A minősített időszakkal kapcsolatos feladatok végrehajtására, a felkészüléshez
szükséges BM Utasítás, FTP rendelkezések a feladat végrehajtásban érintett állomány részére
hozzáférhető. Több esetben ellenőriztük az okmányok, iratok naprakészségét, meglétét.
A műszerek bevizsgálása, karbantartása megtörtént.
A 2002-ben megállapított hiányosságok továbbra is fennállnak: az életvédelmi
helyiségek állapota a gyakori talajvíz beszivárgás miatt nagymértékben leromlott. Szükség
lenne az elektromos berendezések felújítására is.
Az állományt érintő változásokat figyelemmel kísértük. A Berendelési Tervet
folyamatosan vezetjük. Az átcsoportosításokat jelentettük.
Az RBV oktatást a tematika szerint végrehajtottuk. Az ez irányú felkészültség
jelentőségét az állomány megérti. Jelenleg az FTP Pk. 1/2003. sz. Intézkedése alapján történik
az oktatás. A BM OKF 001/2001. sz. Intézkedés – a minősített időszaki működés elveiről
oktatva lett.
A riadótervek naprakészek, tárolása, vezetése a kiadott szabályoknak megfelelően
történik.
A kiértesítés megoldott, mivel mindenki rendelkezik vezetékes- vagy mobil
telefonnal, így a felriasztás egyszerűbb és gyorsabb. A kartonok frissítése folyamatos,
rendezett, az ide vonatkozó szabályoknak megfelel. A központi személyi adatbázis naprakész,
az adatokban bekövetkező változások átvezetése folyamatos.
Az „M” tevékenységgel kapcsolatos hatályos intézkedésekkel és utasításokkal
rendelkezünk, melynek tárolása a Budafoki Tűzőrség páncélszekrényében történik. Az „M”
kezelési ügyiratok irattározása a formai követelményeknek megfelel, ellenőrzések során csak
apróbb hiányosságok merültek fel ezen a téren. Az ezekkel kapcsolatos akták meghatározott
helyeken vannak elhelyezve, tárolva (híradó helyiségben, páncélszekrényben).

Botos László
Tü.főhadnagy
Tűzőrségvezető

HATÁROZATI JAVASLAT
1.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Csepeli Tűzőrség 2006. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:

Tóth Mihály
Polgármester

A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségi támogató szavazata
szükséges.

